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 مترجم مقدمة

 

 سپاس بیکران خداوندی راست که نعمت دین را بر ما ارزانی داد و مدال 

﴿          ﴾ (111/ عمران آل). 
 «اى مردم پديد آورده شده استمشا هبترين اّمىت هستيد كه بر»

را بر گردن جویندگان آن آیین تابناک آویخته و پویندگان آن راه و روش مبارک را 

انتها بر آن یگانه امام و هادی بشریت محمد  درود بی. به زیور زیبندة تقوا آراسته است

مصطفی باد که برانگیخته شدن خود را متمم مکارم اخالق اعالم نموده و راه 

و تا واپسین دن شخصیت به تاراج رفتة بشریت را به فرزندان آدم نشان داده یاندگرباز

چنین بر اهل بیت  گرانقدر خود، انسان و انسانیت را بر آن ندا زده است و هم های نفس

و یاران و پیروان صدیق ایشان باد که تا آخرین لحاظت زندگی، با بذل جان و مال و 

ماندند و دمی نیاسودند و به آن آرمان واال و آن هدف هستی خود بر آن راه استوار 

بلند و باال هر چه بیشتر اعتال بخشیدند و وفادارانه در میدان دعوت با بینات و کارزار، 

برای بسط و گسترش فکر و فرهنگ دین کوشیدند و با سرانجام نیک و حسن ختام به 

نی خداوند متعال شتافته و حیات خود پایان بخشیده و توأم با عزت و کرامت به مهما

 !ی در بستر خاک به انتظار وعده

﴿                                    

           ﴾( ) (38/ قصص). 

 .آرمیدند

ست که بیشتر به احکام متعلق به با های فقهی ا کتاب حاضر یکی از کتاب ،اما بعد

_______________ 

این سراى آخرت است كه آن را براى كسانى كه به دنبال استكبار در زمین و فساد نیستتد   »: ترجمه - 

 .«و سرانجام نیك براى پرهیزگاران است. كدیم مقرر مى
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بانوان پرداخته و در هر باب و بحثی، مذاهب و فتاوای أئمه را پیرامون آن آورده و 
دهد، به همین  مسایل و مشاکل خواهران مسلمان را به صورت کافی و وافی پاسخ می

دلیل اینجانب بنا بر پیشنهاد استاد عبدالرحمن یعقوبی مدیر محترم مؤسسه نشر 
ی مقدمة  حقیر بعد از ترجمه: حسان، آن را از عربی به فارسی برگرداندم، و باید گفتا

مؤلف به علت وجود روایات و فتاوای گوناگون فقهی، مقداری با شک و تردید 
بح مواجه شدم و با قلبی مردد آن شب را گذراندم ولی بعد از ادای نماز جماعت ص

شرفیاب شدم، که  ص اکرم ضرت رسولدر خواب به محضر مبارک ح [که جمعه بود]
الهی شروع به ترجمة آن  این خواب مبارک را به فال نیک گرفته و با استعانت از ذات

 .نمودم

الزم به ذکر است در بسیاری از موارد به خاطر اختصار و درک و فهم درست 

 و  مطالب کتاب، از ترجمة عبارات تکراری و اصطالحات محدثین و احیاناً تجزیه

ام تمام مندرجات کتاب را  معترفم که نتوانسته. ام لیل نحوی کلمات خودداری کردهتح

چنان که سزاوار است ترجمه و تبیین نمایم، لذا از خوانندة محترم تقاضامندم با دیدة 

 .مند فرماید اغماض بدان بنگرد و اینجانب را از دعای خیر بهره
 عبداهلل عبداللهی ـ سردشت
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 پیشگفتار مؤلف

یش شایستة خدایی است که انسان را از یک تن و همسر وی را از نوع او ستا

و درود و سالم بر . آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری آفرید و پراکنده فرمود

و رضوان خدا . محمد باد که بهر رحمت برای بشریت برانگیخته شده است ماسرور 

 .دار او بادکر بر اصحاب و پیروان راستین و درستکار و نیک

گمان آیین اسالم نور حق را برای تمام بشریت به ارمغان آورد و بدان وسیله  بی

آتش جهالت ایشان را فرونشاند و بعد از شکست و ناتوانی و رنجوری پیروز شدند و 

 .نیرو گرفتند و به عافیت رسیدند

در این مسیر و کسانی ... مسلمانان این مسیر را در حال توان و ناتوانی ادامه دادند

گاه از آن مسیر بازداشته  هایی ایشان را گاه با مشکالت روبرو شده و فراز و نشیب

است، اما موحدین و مخلصان راستین خداوند متعال بر آن مسیر استوار و با قامتی 

 .راست و همتی راسخ باقی ماندند

و  ینی پیدا شده که ندای آزادی زن را سر دادهغدر عصر حاضر منادیان درو

خواهند کرامت و شخصیت زن را پایمال نمایند، و شعارهای فریبندة آنها که راه  می

شناسند و اغلب آنان خود به گریبان مشکالت خانوادگی  عفت زن را گم کرده و نمی

زنند و در ورای این شعارها اهداف دیگری دنبال  های درونی دست می و عقده

ا بر آن داشت کتابی پیرامون احکام ویژة بانوان کنند، این شعارها و تبلیغات آنان مر می

به رشتة تحریر درآورم و بدیهی است تفاوت میان ما و آن منادیان دروغین، کتاب خدا 

 .اهلل و اقوال پیشوایان بزرگ و عقل سلیم و منطق و وجدان است و سنت رسول

به شکی در این نیست که در زمان کنونی، زن از نقش بسزایی برخوردار است، 

 .کار ویژه در میان آن منادیان دروغین و فریبکار و میان مردان و زنان تنبل و بی

تنها راه رسیدن به حقیقت، فراگیری علم و بدست آوردن یک منهج عام و مسلک 

وگو و مذاکره با زن مسلمان نیازی شدید به آن دارد که  در حقیقت گفت. منقطی است
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. ها و عقول او جای گیرد شد و در ژرفای دلمطابق با احساس و شعور درونی او با

 .های او داشته باشیم طلبد که فهم دقیق و درست از زن و منش این امر می

آنچه را که بر زن مسلمان واجب است از لحاظ  «فقه النساء الجامع فی»این کتاب 

ای سهل و ساده و با  فراگیری امور گوناگون دینی دربرگرفته است که آن را به شیوه

دارم که در آن، احکام زن و  عباراتی واضح و روشن به خواهر مسلمان تقدیم می

 .ام قواعد شرعی و احکام اسالمی مناسب با آن را بیان نموده

خواهم که این کتاب را مایه خیر و نفع قرار دهد و آن را  از خداوند منان می

رحم نماید، همانا والدینم درگذرد و به آنان  خالص برای ذات اقدسش گرداند، و از

 .آل و اصحابش باد و اوست پذیرنده و درود خدا بر سرور ما محمد
کامل محمد محمدی عویضه ـ 

 المنصوره: مصر
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 ـ تعریف آن7
هر دو کلمه، عبارت از عملی  وضوء و طهور با ضم اول: جمهور اهل لغت گویند

ح اول هر دو کلمه، عبارت از آبی شود، و وضوء و طهور با فت است که وضو نامیده می

وضو و طهارت است، و اصل واژة . گیرد است که برای وضو و پاکیزگی انجام می

وضو برای نماز از آن . وضوء از وضاءت گرفته شده که به معنی زیبایی و نظافت است

. نماید را نظیف و زیبا می شود چون شخص وضوگیرنده جهت وضو نامیده می

لفظ غسل با فتح غین . داشتن است پاکیزگی و خود تمیز نگه طهارت نیز در اصل

عبارت از آبی است که وسیله غسل است ولی با ضم و فتح غین، به کاری گفته 

 .گیرد شود که برای غسل انجام می می

 حکم طهارتـ 1
های دین اسالم بوده و مراد از آن نظافت و  ترین ویژگی پاکیزگی یکی از مهم

از حیث ظاهر و باطن است، و زن مسلمان را به پاک نمودن قلب  پاکیزگی زن مسلمان

 :فرماید خواند، خدای متعال می از شرک و کینه و عداوت فرا می

﴿                   ﴾ 

 .(88/ الشعراء ) 
از )کس که با دلی پاکیزه  د مگر آنقیامت روزی است که سامان و فرزندان نفعی نرسانن»
 .«به حمضر خدا آید (شرک

 :فرماید می

﴿                 ﴾ (38/ اسراء). 

 

 «...که یکدیگر را سخن نیکو گویند بندگان مرا بگوی !(ای حممد)»
خواند و  داشتن اعضایش از معاصی فرا می همچنین زن مسلمان را به پاک نگه

 :فرماید می
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﴿ ...                      ﴾  

 .(63/ اسراء) 

 .«گیرد وجوی از آن قرار می گمان گوش و چشم و دل مهه مورد پرس بی»
 که داخل نماز شود تن و چنانچه برخواهر مسلمان واجب می گرداند قبل از این

ای به  جامه و جای نماز را از نجاسات ظاهری پاک نماید، تا بدان وسیله اشاره

 .پاکیزگی قلبی و دوام بر آن باشد

 ِإَذا َأَحِدُكْم َصاَلَة الَّلُه َيْقَبُل اَل»: روایت کرده که فرمود صخدا از رسول س ابوهریره

 .«پذیرد را بدون وضوء نمی کدام از شما خداوند نماز هیچ» .1«َيَّتَوَّضَأ َحّتى َأْحَدَث

 الُّطُهوُر»: روایت کرده که فرمود ص گرامی اسالم  از رسول س اشعری ابومالک
 َبْيَن َما - َتْمأُل َأْو - َتْمآلِن ِلَّلِه َواْلَحْمُد الَّلِه َوُسْبَحاَن. اْلِميَزاَن َتْمأُل ِلَّلِه َواْلَحْمُد اإِلمَياِن َشّْطُر

 َعَّلْيَك َأْو َلَك ُحَّجٌة َواْلُقْرآُن ِّضَياٌء َوالَّصْبُر ُبْرَهاٌن َوالَّصَدَقُة ُنوٌر َوالَّصاَلُة ،َواأَلْرِض الَّسَمَواِت
 .2«ُموِبُقَها َأْو َفُمْعِّتُقَها َنْفَّسُه َفَباِئٌع َيْغُدو الّناِس ُكُل

نماید  ریز می گی نصف ایمان است و گفتن الحمدهلل ترازوی حسنات را لبپاکیز»

ها و زمین را پر خواهد کرد، و نماز  اهلل و الحمدهلل باهم، مابین آسمان تن سبحانو گف

و صبر روشنایی است و قرآن دلیلی است به نفع . نور است، و صدقه نشانة ایمان است

تو یا برعلیه تو، هر انسانی در آغاز روز، فروشندة نفس خویش است که نتیجة این 

 .«شود و یا هالک نمودن آن می معامله یا منجر به آزادکردن نفس
این حدیثی است بسیار عظیم و اصلی است از اصول اسالم که شامل قواعد مهم 

ثواب نظافت آن قدر : کلمة شطر به معنی نصف است، و بنابرقولی. گردد اسالم می

چنان که ایمان : بنابه قولی دیگر. رسد شود تا به درجة ثواب نصف ایمان می زیاد می

نماید، وضوگرفتن نیز چنان است، چون وضو بدون  ان گذشته را محو میآوردن گناه

_______________ 

 .روایت از امام بخاری - 

 .روایت از امام مسلم - 
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. است یماناستگی به ایمان دارد لذا وضو شرط ایمان صحت ندارد، زیرا صحت آن ب

 :فرماید چه در قرآن می بنا به قولی دیگر مراد از ایمان در این حدیث، نماز است چنان

﴿            ﴾ (148/ بقره). 
 .«و خداوند هرگز اجر مناز مشا را ضایع خنواهد کرد»

ایمان است، و الزم ( نصف) طهارت شرط صحت نماز است بنابراین طهارت شرط

تر  این قول از سایر اقوال به صواب نزدیک. نیست که لفظ شطر نصف حقیقی باشد

 .است

ی باشد که هم تصدیق احتمال دارد به معنای تصدیق قلبی و فرمانبرداری ظاهر

دهند، و طهارت شرط  قلبی و هم فرمانبرداری ظاهری دو بخش ایمان را تشکیل می

خدای . درست بودن نماز است بنابراین، طهارت عبارت از فرمانبرداری ظاهری است

 .متعال داناتر است

 :فرمود خدا که می شنیدم از رسول: گوید ب عمر بن عبداهلل

 .1«ُغُّلوٍل ِمْن َصَدَقٌة َواَل ُطُهوٍر ِبَغْيِر َصاَلٌة ُتْقَبُل اَل»
 .«نماز بدون وضو و طهارت و صدقه توأم با خیانت پذیرفته نیست»

اجماع بر این است که . ی  است بر وجوب طهارت برای نمازاین حدیث نص

طهارت شرط صحت نماز بوده و داشتن وضو برای هر نمازی فرض است به دلیل 

 :ایدفرم که می أل قول خدای

﴿          ...﴾ (6/ مائده). 
 «...هرگاه برای مناز بپا خاستید»

 .است که تجدید وضو برای هر نمازی مستحباهر مسلمانم بدانید خو ای

_______________ 

 .روایت از امام مسلم - 
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حرام است، و  [به وسیلة آب یا خاک]است نماز بدون طهارت اجماع امت بر این 

ماز واجب و سنت و سجده های تالوت و شکر در رابطه با این موضوع تفاوتی میان ن

 .و نماز جنازه نبوده و برای هرکدام داشتن وضو یا تیمم واجب است

اگر بدون عذر شرعی و از روی عمد نماز را بدون طهارت  ،خواهر مسلمانم

 /از ابوحنیفه . دارندفاق جمهور علمای اسالم بر این رأی ات. بخوانی گناهکار هستی
چون نشانة به بازی . عمداً وضو نگیرد و نماز بخواند کافر است کسی که: نقل است

گرفتن این فرضیة دینی است، ولی دلیل ما بدون وضو بر کافر نبودن او و فقط 

کفر به اعتقاد درونی بستگی دارد نه اعمال ظاهری، و  ،گناهکار بودن این است که

شود بلکه تنها  نمی چنین نمازگزاری اگر دارای اعتقادی صحیح باشد کافر محسوب

ر صورت اما د. وضو معذور نباشد البته این در حالتی است که شخص بی. عاصی است

ب یا خاک خالص در دسترس نباشد چهار قول از امام وجود عذر از قبیل این که آ

 :باشد شافعی روایت شده است که هر کدام از این اقوال مذهب یکی از علماء می

ل نماز بخواند و هرگاه امکان طهارت یافت واجب واجب است با این حا: یکم

 .است آن را اعاده نماید

 .حرام است نماز بخواند و در وقت امکان طهارت و قضای آن واجب است: دوم

در چنین حالی خواندن نماز مستحب است ولی در وقت امکان طهارت : سوم

 .قضای واجب است

 .نیستواجب است آن را بخواند و قضای آن واجب : چهارم

پذیرد، چون وضو  را بدون وضو نمی( زن یا مرد)د وخداوند سبحان نماز بندگان خ

 :به ما خبر داده و فرموده صخدا اصل و اساس نماز است چنانچه رسول

 «ُطُهوٍر ِبَغْيِر َصاَلٌة ُتْقَبُل اَل»
 .«نماز بدون طهارت پذیرفته نیست»

 ـ طهارت ظاهری5
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 :طهارت ظاهری (أ)

 .طهارت از نجاسات، و طهارت از حدث: عبارت است ازطهارت ظاهری 

با از بین بردن نجاسات از بدن و لباس و محل نماز به وسیله  طهارت از نجاسات

 .گیرد کننده صورت می آب پاک

طهارت از حدث عبارت از وضو و غسل و تیمم است و انشاءاهلل در مبحث اقسام 

 .جداگانه توضیح خواهم دادآن آب هر کدام از 

 :طهارت باطنی( ب)

نفس از آثار گناه و معصیت است که با توبة طهارت باطنی عبارت از پاکیزه کردن 

آید، هم چنین عبارت از پاک گرداندن  صادق و خالص از همة  معاصی بدست می

های شرک، شک، حسد، کینه، فریب، تکبر، عجب، ریاء و سمعه  قلب از آلودگی

لة اخالص، یقین، حب خیر و علم، بردباری، صداقت، ها به وسی باشد و این آلودگی می

تواضع توأم با ارادة خالص برای خدای متعال و نیت خیر و کردار نیک حاصل 

 .شود می

و تصمیم قطعی بر عدم بازگشت به سوی  ألتوبه عبارت از بازگشت به سوی خدا

انابه به خدای متعال توبة زن یا مرد را به هنگام بازگشت و . معاصی در آینده است

 .پذیرد درگاه او می

قسمی میان شما و خدا است و توبه از چنین گناهانی به : گناهان بر دو قسمند

یابد و استغفار با پشیمانی از گذشته و تصمیم بر عدم  وسیلة استغفار تحقق می

 .بازگشت به گناه اعتبار دارد

دست آوردن رضایت توبه از این گونه گناه با ب. قسمی نیز میان شما و بندگان است

آید، و خداوند در این صورت  ای بدست می کس که در حق وی ستم کرده قلبی آن

پذیرش توبه در چهار امر شناخته : یکی از علماء گفته است. بخشد همه گناهان را می

دوم در قلب . یکم زن یا مرد مسلمان زبان خود را از غیبت و دروغ نگه دارد: شود می

نشینی با دوستان  سوم از هم. سادت و عداوت نداشته باشدخود نسبت به احدی ح
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چهارم خود را آمادة مرگ ساخته و از گناهان گذشته پشیمان  ناباب اجتناب نماید،

 .شده و استغفار نماید و در طاعت پروردگارش جدی و کوشا باشد

ک اعتنایی به ایشان، ی گزیدن از دوستان ناباب و بدکردار و گوش ندادن و بی دوری

رکن اصیل است، زیرا با دوری جستن از آنها نظافت و پاکیزگی نفس شما تحقق 

توبة فکر یک اصل مهمی . رددگ بة فکر مییابد، و گوش ندادن به آنها پایة تحقق تو می

ای آزادیی را برایت به  است و دوری کردن از افکار شیطانی که بر آن تداوم داشته

و به وسیلة توبه انسان اعم از زن یا . ده استآور ص خدا آورد که رسول ارمغان می

یابد چون در این حالت انسان خداوند را  مرد از قید و بندهای مخلوقات رهایی می

 .داند مراقب و مواظب اعمال خود می

 ها ـ اقسام آب9
 .اول آب خالص، دوم خاک خشک و پاک: گیرد طهارت با دو چیز انجام می 

 ـ آب خالص یا مطلق1

شود که در ذات خود پاک بوده و غیر خود را نیز پاکیزه نماید و  گفته میبه آبی  

چیز دیگری با آن مخلوط نشده باشد، و این آب  مانده و هیچ بر حالت اصلی خود باقی

 :بر چند نوع است

  :آب دریا( أ)

 :پرسید ص که مردی از رسول خدا: روایت شده است س از ابوهریره

 َأَفَّنَّتَوَّضُأ َعِّطْشَّنا ِبِه َتَوَّضْأَنا َفِإْن اْلَماِء ِمَن اْلَقِّليَل َمَعَّنا َوَنْحِمُل اْلَبْحَر َنْرَكُب اِإَن الَّلِه َرُسوَل َيا»
 .«َمْيَّتُّتُه اْلِحُل َماُؤُه الَّطُهوُر ُهَو» : الَّلِه َرُسوُل َفَقاَل اْلَبْحِر ِبَماِء
کنیم اگر  ی با خود حمل میشویم و کمی آب آشامیدن ما در دریا سوار کشتی می» 

ب دریا وضو بگیریم؟ توانیم با آ شویم، آیا می شنگی میبا آب آن وضو بگیریم دچار ت

 .1«کننده است و مردار آن حالل است آب دریا پاک: در جواب فرمود
_______________ 

 (.سایی، وابن ماجهمسلم، ابوداود، ترمذی، ن)به روایت از پنج محدث  - 
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 :آب باران و برف و تگرگ( ب)

 :فرماید خداوند متعال می

﴿               ﴾ (11/ انفال). 
 .«کند تا بدان وسیله شما را پاکیزه گرداند و خداوند از آسمان آبی بر شما نازل می»

 :فرماید همچنین می

﴿             ﴾ (83/ فرقان). 
 .«و از آمسان بر مشا آبی پاک کننده نازل منودیم»
کرد قبل از  هرگاه برای نماز نیت می صخدا آمده که رسول س ر حدیث ابوهریرهد

کرد، عرض کردم پدر و مادرم به فدایت به من خبر  ه اندکی مکث میخواندن فاتح

 َخَّطاَياَى َوَبْيَن َبْيِّنى َباِعْد الَّلُهَم» :گویی؟ گفت دهید مابین تکبیر و خواندن فاتحه چه می
 الَدَنِس ِمَن اأَلْبَيُض الّثْوُب ُيَّنَقى َكَما َخَّطاَياَى ِمْن َنِقِّنى الَّلُهَم َواْلَمْغِرِب اْلَمْشِرِق ْيَنَب َباَعْدَت َكَما

  .«َواْلَبَرِد َواْلَماِء ِبالّثّْلِج َخَّطاَياَى ِمْن اْغِّسّْلِّنى الَّلُهَم
کن، خداوندا خداوندا به اندازه دوری میان مشرق و مغرب گناهانم را از من دور »

گردد، خداوندا گناهان  مرا از گناهانم چنان پاک گردان که لباس سفید از چرک پاک می

 .1«مرا به وسیلة برف و آب و تگرگ بشویید
 .ها و رودها نیز همان حکم را دارد آب شور دریا و آب چشمه

 :آب زمزم( ج

 یک سطل آب زمزم خواست و ص رسول خدا: روایت شده که س از علی

 .2دند، از آن نوشید و وضو گرفتآور

ای که از آن روان  آبی که به سبب ماندن زیاد در جایی یا به سبب سرچشمه( د

شوند مانند جلبک و  است، یا به سبب مخالطت با چیزهایی که غالباً از آن جدا نمی

_______________ 

 .به روایت از جماعت به جز ترمذی - 

 روایت امام احمد - 
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شود، تغییر کند این آب به اتفاق  برگ درختان و گرد و غباری که بر سطح آن ظاهر می

 .ء پاک کننده استعلما

 ـ خاک خشک و پاک2

. عبارت از خاک یا ماسه یا شن و گردوغباری است که بر روی زمین قرار دارد

زمین » 1«َوَمّْسِّجًدا َطُهوًرا اأَلْرُض ِلَى ُجِعَّلْت» :فرموده است صخدا بدین دلیل که رسول

 .«برای من، مسجد و وسیلة پاک کنندگی قرار داده شده است
ورت نبود آب یا عدم استطاعت استفاده از آن به سبب مریضی یا خاک پاک در ص

 :فرماید که می أل غیره، پاک کننده است، به دلیل قول خدای

﴿            ﴾ (48/ نساء). 
 .«اگر آب نیافتید با خاک متیز متیمم کنید»

 اْلَماَء َيِّجِد َلْم َوِإْن اْلُمّْسِّلِم َطُهوُر الَّطِيَب لَّصِعيَدا ِإَن» ص به دلیل فرمودة رسول خدا

 .(روایت ترمذی) «َبَشَرَتُه َفّْلُيِمَّسُه اْلَماَء َوَجَد َفِإَذا ِسِّننَي َعْشَر

خاک پاک وسیله پاکیزگی مسلمان است اگرچه ده سال هم آب نیابد و هرگاه آب »

تیممی  ص خدا و به دلیل تأیید رسول. «بدنش بکار گیرد( شستن)یافت آن را برای 

عاص بر اثر جنابت در یک شب بسیار سرد انجام داده و در حالی که  بن رورا که عم

 .(روایت از امام بخاری) .از غسل با آب بر خود بیمناک بود

 

 اند ـ حکم آبی که چیزهای پاک با آن در آمیخته3

گردند،  ه غالباً از آن جدا میصابون، زعفران، آرد و چیزهای پاک دیگری کمانند 

در غیر . کننده است پاکتوان بر آن اسم آب مطلق گذاشت  که میچنین آبی تا زمانی 

_______________ 

 .صحیحین - 
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در ذات خود پاک اما پاک  [آن اسم آب مطلق گذاشتبر یعنی اگر نتوان ] این صورت

 .توان برای وضو و غسل و غیره از آن استفاده کرد کننده نیست و نمی

وفات یافت  ص خدا هنگام که دختر رسول: گوید شده و می عطیه روایت از ام

سه مرتبه یا پنج مرتبه یا بیشتر از آن او را »: به نزد ما آمد و فرمود ص خدا رسول

غسل دهید اگر الزم دانستید با آب و سدر بشویید و در مرتبة آخر کافور، یا کمی از 

ید مرا خبر کنید، وقتی غسل کافور در غسل او بکار برید و هر وقت غسل را تمام کرد

به تن وی  :را تمام کردیم به او خبر دادیم و او لنگ خود را به ما داد و فرمود

 .1«بپیچید
امام احمد و . کند شود که زنده بدان غسل می میت با همان چیزی غسل داده می

 با یکی از همسرانش به صخدا رسول: اند که هانی نقل کرده خزیمه از ام نسائی و ابن

از دو . نام میمونه از آب یک ظرف که اثر خمیر نان بر آن نمایان بود، غسل کرد

اگر آب بر حالت مطلق آب باقی مانده باشد و : رسیم حدیث فوق به این نتیجه می

آن را از آب مطلق بودن سلب نکرده  ،صابون و کاور و یا خمیر و دیگر اشیاء پاک

 .باشد چنین آبی پاک و پاک کننده است

 کرده باشد حکم آب زیاد که بر اثر ماندن مدتی در یک جا، رنگش تغییر ـ4

هرگاه آب بر اثر ماندن زیاد در محل خود تغییر یافت به اتفاق علماء چنین آبی 

لوم شود بر اثر برخورد با ولی رودی که جاری است اگر مع. ستپاک و پاک کننده ا

با مواد پاک و ناپاک تغییر ر اختالط اما اگر بر اث. نجاست تغییر پیدا کرده، نجس است

توان حکم به نجاست آن  یافته و در وسیلة تغییر آن شک داشتید به مجرد شک نمی

 .داد

ریزد  های به هم پیوستة زیرزمینی که بر آن می غالباً رودهای بزرگ به وسیله کانال

رده نجس کنند ولی اگر روشن شد که به وسیله نجاست، تغییر پیدا ک تغییر پیدا نمی

_______________ 

 .به روایت از جماعت - 
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است، و اگر به وسیلة مواد غیر نجس تغییر پیدا کرد دربارة پاک بودن آن همان دو 

 .خدا داناتر است... قول مشهور وجود دارد که به آن اشاره شده است

 ـ حکم آب مستعمل5

آب مستعمل آبی است که از اعضاء شخص وضو گیرنده یا غسل کننده جدا 

که حکم این آب مانند حکم آب مطلق است و  ای خواهر یکتا پرستم بدان. شود می

 .دلیلی بر خروج آن از پاک کنندگی وجود ندارد

و با باقی ماندة »: کند که یت میروا صا خد معوذ در توصیف وضوی رسول بن ربیع

 .«آب وضو، که در دست داشت سرش را مسح کرد
 .(به روایت از احمد و ابوداود) 

های مدینه  در یکی از کوچه صخدا رسول» :روایت شده است که س از ابوهریره

دور شد سپس رفت و  ص خدا با او روبرو شد در حالی که او جنب بود لذا از رسول

جنب بودم و به : کجا بودی ای ابوهریره؟ عرض کرد: فرمود. غسل کرد و آنگاه آمد

مؤمن اهلل  سبحان: پیامبر فرمود. خواستم با این حالت همنشین تو باشم همین خاطر نمی

 (.به روایت از جماعت)    .«شود نجس نمی

این حدیث دلیل بر این است که زن یا مرد با جنابت نجس ! خواهر مسلمان

وضو تماس پیدا کرده در ردیف  لذا قرار دادن آبی که با بدن شخص بی. گردد نمی

ون نهایت آن است که دو پاک باهم تماس چ ،های غیر پاک کننده غیر موجه است آب

عمر و  از علی وابن: منذر گوید ابن. اند و چنین تماسی هم تأثیری ندارد کرده پیدا

امامه و عطاء و حسن و مکحول و نخعی روایت شده که دربارة کسی که مسح را  ابی

منذری . کند تر باشد مسح سرش با آن کفایت می اگر ریشش: اند فراموش کرده گفته

آب مستعمل پاک کننده است، و این : هاین گفته ایشان دلیل بر این است ک: گوید

حزم این مذهب را به سفیان  مالک و شافعی است و ابن مذهب یکی از روایات امام

 .ثوری و ابوثور و جمیع اهل ظاهر نسبت داده است
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با او روبرو شد در حالی که جنب  صخدا بن یمان روایت شده که رسول از حذیفه

من : عرض کرد رفت و غسل کرد و سپس آمد وگیری کرد و  بود، لذا از ایشان کناره

 .«گردد گمان مسلمان نجس نمی بی»: جنب بودم، فرمود
 (.هویره به روایت جماعت از حدیث ابی) 

پاکیزه است، چون به دوری گزیدن از به نزد جمهور علماء اعضای فرد مسلمان 

ها دوری  ها خوی گرفته است بر خالف فرد مشرک زیرا انسان مشرک از پلیدی پلیدی

 : گزیند و دلیل آن آیة نمی

﴿       ﴾ (83/ توبه). 
 .«به تحقیق مشکران نجسند»است یعنی 

اند که مشرکان در اعتقاد نجس  خواهر مسلمان بعضی از این آیه استنباط کرده

اهل  خدای متعال ازدواج با زنان: هستند و دلیل آنان بر صحت این تأویل این است که

تواند از عرق  کند نمی کتاب را مباح کرده و معلوم است آن کس که با آنها مجامعت می

شود که بر  بدن آنها اجتناب نماید، و با این حال همان چیزی بر شوهر او واجب می

 .شوهر زن مسلمان واجب گردیده است

 ـ حکم آبی که نجاست با آن مخلوط شده است6

 :چنین آبی دارای دو حالت است

اگر بر اثر نجاست رنگ و طعم و بوی آن تغییر پیدا کرد اجماعاً پاکیزگی به : یکم

 .وسیلة آن جایز نیست

کدام از اوصاف سه گانة آن  اگر آب بر حالت اصلی خود باقی بماند و هیچ: دوم

 .تغییر پیدا نکند پاکیزگی به وسیلة آن اشکال ندارد

نشین در  رده که یکی از اعراب بادیهروایت ک س دلیل آن حدیثی است که ابوهریره

مسجد بلند شد و ادرار کرد، بر اثر این کار مردم بلند شدند تا او از این کار بازداشته و 

با او کاری نداشته باشید، کافی است یک سطل »: فرمود ص خدا تنبیه نمایند، رسول
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ته گیری برانگیخ آب بر محل آن بریزید چون شما برای ایجاد دشواری و سخت

به روایت از جماعت غیر از ) .«سهیل در امور است و بساید بلکه رسالت شما ت نشده

 .(مسلم

توانیم از چاه  اهلل آیا ما می عرض شد یا رسول: کند که روایت می س خدری ابوسعید

چیزی آن را  آب پاک کننده است وهیچ»: فرمود صخدا بضاعه وضو بگیریم؟ رسول

 .(مد شافعی و ابوداود و نسائی و ترمذیروایت از اح) .«کند نجس نمی

 ـ حکم آبی که قلتین باشد7

هرگاه آب به دو »: فرمود صخدا که رسول ب عمر در مورد حدیث عبداهلل بن

 .این حدیث از حیث متن و سند مضطرب است: باید گفت. «شود کر برسد نجس نمی

جهت نظر ضعیف مذهب شافعی دربارة حدیث قلتین از : عبدالبر در مقدمه گفته ابن

 .و از ناحیه اثر غیر ثابت است

آبی را که به سبب افتادن نجاست در آن مادامی که تغییر نکند نجس  / شافعی

 .شود قلتین تخمین زده که عبارت از پنج مشک آب است نمی

 .اند اصحاب شافعی آن را به پانصد رطل تفسیر کرده

ای از آن گوشه  با تحریک گوشه اند که علمای حنفیه آن را به برکه آبی تخمین زده

کسانی که به قلتین عمل . دیگر آن حرکت نکند، یا این که ده متر در ده متر باشد

کنند مانند علمای مالکیه ناچارند برای تقدیر و تخمین آب زیاد به این دو نوع  نمی

های بیابانی است که  این رخصت مختص به آب :گیری روی آورند، یا بگویند اندازه

 .ل شترها در آن افتاده باشدپشک

 الحال های مجهول ـ حکم آب 8

شب هنگام برای سفری خارج شد بر مردی گذر کردند که بر کنار  صخدا رسول

اند؟  ها از این آب خورده آیا امشب سگ ،از او پرسید س حوض آبی نشسته بود، عمر
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هد خوا می( عمر)ای صاحب حوض به او خبر نده، این »: فرمود ص خدا رسول

 .(روایت از احمد و بیهقی) .«گیری کند سخت

الحال باشند همین است،  ها مادام که مجهول والی کوچه و خیابان ها و گل حکم آب

ها چیزی بر روی تو یا در محلی با آن برخورد کردی و پاک و  بنابراین اگر از این آب

د تو را مکلف ناپاک بودن آن را ندانستی، چنین آب و گل و الی پاک بوده و خداون

 .وجو کنید نساخته از حقیقت آن جست
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بر فرد مسلمان واجب است از انواع نجاسات دوری گزیند و آن چه به بدن یا 

 :خداوند فرماید. لباس و مسکن و غیره رسیده باشد بشوید

﴿    ﴾ (4/ مدثر). 
 .«دار و لباس خود را پاکیزه نگه»

 :مایدفر و نیزمی

﴿               ﴾  (888/ بقره). 
 .«کاران و پاکان را دوست دارد گمان خداوند توبه بی»

 (روایت از مسلم) «اإِلمَياِن َشّْطُر الُّطُهوُر»: فرماید می صخدا رسول

 .ترجمة حدیث گذشت

 ـ سگ7
آلوده سازد، باید هفت بار آن شسته بوده و هر چیزی را  سجسگ یک حیوان ن

کند  بن مغفل روایت می به دلیل حدیثی که عبداهلل. شود و بار اول همراه با گل باشد

هرگاه سگ ظرفی را با زبان آلوده کرد هفت بار آن را »: فرمود صخدا رسول: که

 .(متفق علیه) .«بشویید و در بار هشتم با گل آن را پاک و سفید کنید

هروقت سگ از ظرف »: فرمود ص خدا روایت شده که رسول س هاز ابوهریر

روایت از مسلم و احمد و ). «یکی از شما چیزی خورد آن ظرف را هفت بار بشویید

 .(ابوداود و بیهقی

محلی را که سگ با دهان و زبان آلوده کرده باید شست چون نجاست در دهان و 

ست، و نجاست آن ثابت لعاب سگ است ولی موی سگ بنابر اظهر اقوال پاک ا

هر وقت سگ دهانش را داخل آب یا مایعی دیگر گذاشت باید آن . استنگردیده 

بار شسته شده و یک بار آن همراه با گل باشد چنانچه در  ریخته شود و ظرف هفت

اما اگر به طعام جامد زبان بزند محل اصابت زبان و دور آن را کنده و . حدیث آوردیم

 .اقی مانده استفاده کند چون پاک استدور بیندازد و از ب



 فقه جامع بانوان        23

 

 ـ خوک1
بدان که خوک به کلی نجس است به دلیل قول خداوند که  !خواهر مسلمان ای

 :فرماید می

﴿                           

              ﴾  

 (146/ انعام ) 
بینم بر هیچ خورندة غذا که آن را تناول مناید  در آنچه به من وحی گردیده حرامی منی :بگو»

 .«مگر این که مردار یا خون ریخته شده یا گوشت خوک که پلید است، باشد
 :فرماید همچنین می

﴿                 ﴾ (8/ مائده). 
 .«بر مشا خوردن گوشت مردار و خون و گوشت خوک حرام گردیده است»

خواهر مسلمانم بدان که به اتفاق امت گوشت خوک پلید است ولی بنا بر اظهر  ای

 .اقوال علماء جایز است از موی آن برای تسبیح دستی و امثال آن استفاده شود

 

 درار حیوانات غیر مأکولهـ حکم مدفوع و ا5
مدفوع و ادرار جانوری که گوشت آن خوردنی نیست مانند االغ و قاطر شرعاً 

برای قضای  ص خدا رسول: گوید که می س به دلیل حدیث ابن مسعود. نجس است

حاجت رفت، به من امر فرمود تا سه عدد سنگ برایش پیدا کنم دو عدد پیدا کردم و 

ی آن مدفوع خشک شده حیوانی برایش آوردم، حضرت دو سومی پیدا نکرده و به جا

به روایت ) «این نجس است»: ت و مدفوع را دور انداخت و فرمودعدد سنگ را گرف

 .(ماجه و ابن خزیحه بخاری و ابن

 .شود اما وقتی که دوری کردن از آن دشوار باشد، از مقدار کم آن بخشوده می



 فقه جامع بانوان                                                                                          24

 

شود مانند قاتر و االغ و اسب، که  نمیشان خورده  اما ادرار جانورانی که گوشت

 .شستند شدند، آن را از لباس و تن خود نمی در عزوات دچار آن می س گاهی صحابه

ولی ادرار و مدفوع جانورانی که حالل گوشت هستند پاک بوده و نصی بر نجاست 

نجس بودن ادرار و مدفوع جانوران حالل گوشت : تیمیه گوید ابن. آن وجود ندارد

ای است و  کدام از اصحاب نیست بلکه قول به نجاست آن چیز تازه هیچمذهب 

 . ای ندارد سابقه

بنابراین هرچه از حیواناتی مانند شتر و گاو و بز و گوسفند و امثال اینها خارج 

 .شود پاک است و امر به شستن آن فقط برای نظافت است

الح خورند که در اصط ـ حکم جانوران حالل گوشتی که نجاست می9

 گویند( جالله)شرع آن را 
شود مانند شتر، گاو، گوسفند، مرغ، اردک و غیر آن از  جالله به حیوانی گفته می

جانوران حالل گوشتی که نجاست انسان و غیره را بخورند و بر اثر آن بوی حیوان 

گردد نجس است و گوشت و  چنین حیوانی و هرچه از آن خارج می. تغییر پیدا کند

 .الل نبوده و نباید بر آن سوار شدشیر آنها ح

نوشیدن شیر جالله نهی کرده  از ص خدا روایت شده که رسول ب عباس از ابن

 .(ماجه روایت از پنج محدث به غیر از ابن). است

روایت از ) .در روایتی دیگر از سوار شدن بر حیوان جالله نهی کرده است

 .(ابوداود

از  صخدا رسول: ایت کرده است کهرو س شعیب او از پدر و جدش از عمربن

 .خوردن گوشت خر اهلی و گوشت حیوان جالله و سوار شدن بر آن نهی کرده است

 .(روایت از احمد و نسائی و ابوداود)

اگر حیوان جالله از خوردن نجاست مدتی دور نگه داشته و علف و خوراک پاک 

آن از بین برود  به آن خورانده شود تا وقتی که گوشت آن پاک گشته و بوی بد

 .گردد گوشت آن حالل و جالله نامیده نمی شود و پاکی ظاهر و باطن آن برمی
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 ـ حکم خمر3
 :خمر به نزد جمهور علماء نجس است به دلیل فرمودة خداوند متعال

﴿                             ﴾
 .(01/ مائده) 

از عمل شيطان است، پس از [  و ناشى]جز اين نيست كه شراب و قمار و انصاب و از الم پليد »
 «آن احتراز كنيد

اما گروهی معتقدند که خمر پاک است و کلمه رجس را که در آیه آمده بر رجس 

خمر  اند چون واژة رجس وصف خمر و سایر کلمات معطوف بر معنوی حمل کرده

 :فرماید خداوند می. کدام از آن معطوفات نجس نیست است و قطعاً جسم هیچ

﴿      ﴾ (81/ احلج). 
 .«پرستی است از پلیدیی اجتناب منایید که بت»

کند،  نجس نمی بنابراین معلوم شد که رجس اوثان معنوی بوده و مس آن انسان را

ها  توزی را در دل در آیه به عمل شیطان تفسیر شده که دشمنی و کینههمچنین خمر 

 .کند ایجاد و انسان را از ذکر خدا و ادای نماز منع می

طهارت بوده و لزوماً [ ها جسم]در حقیقت، اصل در أعیان : امام صنعانی گفته است

برای مثال حشیش حرام است ولی نجس . تحریم چیزی به معنای نجاست آن نیست

هرچه نجس : رسیم نیست، ولی لزوماً هرچه نجس باشد حرام است و به این نتیجه می

باشد حرام است ولی هر چه حرام باشد نجس نیست، زیرا حکم دربارة نجاست همانا 

باشد، بنابراین حکم به نجاست چیزی  منع حرام از دست زدن به آن در هر حالی می

بینیم که  تحریم چیزی، زیرا می حکم به تحریم آن نیز هست، برخالف حکم به

پوشیدن ابریشم و طال برای مردان حرام است با این وصف هر دو ضرورتاً و به 

: رسیم که حال که این مسئله روشن شد به این نتیجه می. اجماع امت پاک هستند

تحریم خمر به وسیلة نصوص، لزوماً به معنای نجاست آن نیست، بلکه برای اثبات 
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 [که طهارت است]اتفاق همه لیل دیگری نیاز داریم واال بر اصل مورد نجاست آن به د

 .ماند و هرکه دعوی خالف آن را داشته باشد اقامة دلیل بر اوست باقی می

 ـ ودی6
شود  و گرم و غلیظ که احیاناً بعد از ادرار خارج می رنگ ودی، عبارت از آبی سفید

آن را شست ولی موجب غسل  و نجس بوده و مانند ادرار الزم است محل اصابة

ودی بعد از بول خارج شده و باید بعد از خروج آن، : گوید ل عایشه. گردد نمی

   .آلت و بیضیتن را شسته و وضو بگیرد و غسل بر او نیست

 .(منذر روایت از ابن)

خروج منی موجب غسل است اما مذی و : منقول است که گفت ب عباس از ابن

 .(روایت إثرم و بیهقی) .شود و بس نها شسته میمحل اصابة آودی به خوبی 

آلت و بیضتین را : و اما دربارة ودی و مذی گفت: گونه است ولی عبارت بیهقی این

 .بشویید و به مانند وضوی نماز وضو بگیرید

 ـ مذی5
شود و هنگام  مذی، آبی سفیدرنگ، رقیق و لزج است و از مجرای ادرار خارج می

آید، و گاهی انسان  جام دادن اعمال مهیج شهوت بیرون میبازی کردن باهمسر و ان

از مرد و زن خارج شده ولی از زنان بیشتر خارج . کند خروج آن را احساس نمی

گردد و به اتفاق علماء نجس بوده و اگر به بدن انسان اصابت کرد الزم است شسته  می

 .ددگر شود و اگر به لباس اصابت کرد با پاشیدن آب بر آن تمیز می

 ـ ادرار، مدفوع و استفراغ آدمی 1
نجاست به شدت از این  ص خدا به اتفاق علماء هرسه نجس هستند و رسول

خود را پاک کنید، زیرا بیشتر عذاب قبر در اثر پاک »: هشدار داده و فرموده است

 .(ةیالرا ترغیب و ترهیب و نصب. )«نکردن کامل ادرار است
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خورد تخفیف قائل شده  یرمادر، غذایی دیگر نمیای که به جز ش ولی ادرار پسربچه

محل ادرار پسربچه با پاشیدن »: فرماید آن را کافی دانسته و میو پاشیدن آب بر محل 

 .«شود آب بر آن و ادرار دختر با شستن آن پاک می
کند  الزم به یادآوری است که پاشیدن آب بر محل ادرار پسربچه زمانی کفایت می

مادر اکتفا کند، اما اگر غذای دیگری غیر از شیرمادر بخورد شستن که او فقط به شیر 

 .اما دلیلی بر نجاست استفراغ وجود ندارد. محل آن بالخالف واجب است

 ـ خون4
ها مانند خون حیض، زایمان، نفاس، خون جاری از انسان و حیوانات  انواع خون

. از آن بخشودنی استسربریده و غیر سربریده به اجماع نجس است، ولی مقدار کمی 

ما گوشتی را : گوید لعایشه . ماند بخشودنی است ها باقی می آنچه در رگ

 .خوردیم که خون به دیگی که در آن پخته شده چسبیده بود می

شان نماز  مسلمانان صدر اول با جراحات خون: در صحیح بخاری آمده

. زخمش جاری بود خواند در حالی که خون از نماز می س خطاب عمربن. خواندند می

در حال نماز اشکالی [ در لباس یا بدن]در وجود یک یا دو قطره خون  س ابوهریره

 .دید نمی

ها معفو  کیو خون ک ها ها و جوش مقدار کمی از خونابه و زردابة خارج از زخم

اما بهتر این است که انسان در حد امکان از آنها اجتناب کند، چون دین اسالم  ،است

 .استدین نظافت 

شستن لباس از غذای بازگشته از معده و خونابه واجب است، : تیمیه گوید ابن شیخ

دلیلی برنجاست آنها وجود ندارد، و بهتر آن است انسان به اندازة : گوید معهذا می

 .امکان از آلودگی با این نجاست اجتناب کند

 ـ حکم منی70
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اند، ولی  را نجس دانسته دربارة حکم منی اختالف وجود دارد، بعضی از علماء آن

ظاهراً پاک بوده اما مستحب است اگر تر باشد شسته شده و اگر خشک شده باشد با 

 .دست زدوده شود

 خدا دربارة برخورد منی به لباس از رسول: روایت شده که ب عباس بن از عبداهلل

اک ای پ منی مانند آب دهان و بینی است اگر آن را با پارچه»: سوال شد؟ فرمود ص

قطنی و بیهقی و روایت دار) «کنید یا با گیاه اذخر محل آن را خوشبو کنید کافی است

 .(طحاوی

 ـ الشه مردار77
اعضای جدا شده از . منظور از آن حیوانی است که بدون ذبح شرعی مرده باشد

حیوان زنده نیز همین حکم را دارد و حرام است به دلیل قول خدای متعال که 

 :فرماید می

﴿         ﴾ (8/ مائده). 
اعضای قطع شده از »: فرمود ص پیامبرخدا: روایت شده که س لیثی از ابوواقد

 .(روایت ابوداود و ترمذی). «حیوان زنده حکم مردار را دارد

 .کنند اهل علم چنین عمل کرده و می: و گفته است

 :گردد از حکم فوق چند نوع استثناء می

که درباره  صباشند به دلیل قول پیامبرخدا این دو، پاک می. ار ملخ و ماهیمرد( أ)

 .«آب دریا پاک کننده و مردارش حالل است»: دریا فرموده است که
جانورانی که خون جاری ندارند مانند مورچه و زنبور و امثال اینها، اگر این ( ب)

ن منذر گفته کنند، اب نجس نمیآن مردند آن را  جانوران در ظرفی یا مایعی افتادند و در

غیر از آنچه از شافعی روایت شده که بینم،  دربارة پاکیزگی آنچه بیان شد خالفی نمی

بنابرمذهب مشهور وی آن نجس است، ولی اگر در آب افتاد و آن را تغییر نداد معفو 

 .است
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پاک  پاک است و پوست آن اگر دباغی شود استخوان، شاخ و موی مردار( ج)

 .«گردد هرپوستی دباغی شود پاک می»: د به دلیل حدیث شریفشو می
جگر و ریة حیوانی که خوردن آن مباح بوده و ذبح شرعی شده باشد مباح ( د)

دو نوع »: فرمود صخدا نقل کرده که رسول ب عمر است به دلیل حدیثی که ابن

و ملخ  دو مردار عبارت از ماهی: مردار و دو نوع خون برای ما حالل گردیده است

 .«بوده و دو خون عبارتند از جگر و ریه
 .(ماجه و بیهقی و دارقطنی روایت از امام احمد و شافعی و ابن) 

 خوردة حیوان ـ حکم نیم71
خورده یا باقی مانده گویند و  ماند نیم آنچه در ظرف بعد از خوردن در آن باقی می

 :بر چند نوع است

 نیم خورده سگ و خوک( أ)

ورده نجس است و اجتناب از آن واجب است به دلیل حدیثی که خ این نوع نیم

هرگاه سگ چیزی را در ظرف »: فرمود صخدا روایت کرده که رسول س ابوهریره

 .(روایت بخاری) .«شما بخورد یا بیاشامد باید هفت مرتبه آن را بشویید

ا سگ و به خاطر نجاستی که دارد از همین حکم خوردة خوک در قیاس ب نیم

 .ردار استبرخو

 خوردة قاطر و خر و حیوانات درنده و پرنده های شکاری نیم (ب)

: سوال شد صخدا از رسول: که گوید س جابر  این نوع، پاک بوده به دلیل حدیث

بله و از »: آن آشامیده وضو بگیریم؟ فرمود آیا جایز است از پس ماندة آبی که خر از

 .(از امام شافعی و دارقطنی و بیهقی روایت) . «ها جایز است پس ماندة همة درنده

 مانده یا نیم خوردة گربه حکم پس( ج)

خوردة گربه پاک است به دلیل حدیث همسر قتادة به  خواهر ایمانیم بدان که نیم ای

ای آمد  وی داخل شد، برایش آب آوردم گربهابوقتاده بر : ه بنت کعب که گویدنام کبش
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کبشه . را برای آن نگه داشت تا سیراب شداز آن ظرف آب خورد ابوقتاده ظرف آب 

 :گوید

ای برادرزادة دینیم از : کنم گفت ابوقتاده متوجه شد که من به این کار او نگاه می

 آری: کنی؟ گفتم این کار من تعجب می

گربه نجس نیست بلکه از جمله رفت و »: خدا فرمود رسول: در جواب گفت

 .(روایت از پنج محدث) .«رود آمدکنندگان به نزد شما به شمار می

 حکم باقیماندة آدمی( د)

ماند پاک  آشامیدن انسان مسلمان یا غیر مسلمان در ظرف باقی میآنچه بعد از 

 :و مفهوم آیة. کند ماندة انسانی جنب یا حائض یا غیر آن باشد است و فرقی نمی

﴿        ﴾ (83/ توبه). 
 .نجاست در عقیده است

وجه اسالم به نظافت و پاکیزگی از نجاسات دلیل بر اکرام و منزلتی است که ت

از سایر حیوانات مستثنی  ائل است و او را با بذل این منزلتآدم ق خداوند برای بنی

ساخته است و به خاطر حفظ آن جایگاه بر زن و مرد مسلمان واجب کرده هرگاه 

ن بشوید تا از پاکیزگی آن اطمینان و پس خود را چنا رود پیش برای قضای حاجت می

 .حاصل کند

های مکندة رطوبت یا سنگ و  اگر استعمال آب میسر نبود به وسیله پارچه یا ورق

 .هر چیزی دیگر که نجاست را بزداید و از مواد محترمه نباشد خود را پاکیزه کند

بر دو قبر گذر کرد  صرسول خدا: روایت شده که بعباس بن از عبداهلل

این دو قبر در عذابند و عذاب ایشان به خاطر گناه کبیره نیست  صاحبان»: دوفرمو

. «کرد چینی می کرد و دیگری سخن بلکه یکی از آنها ادرارش را به طور کامل پاک نمی
 .(ماجه و بیهقی روایت از بخاری و ترمذی و نسائی و ابن)
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 آداب رفتن به دستشویی

 ـ آداب رفتن به دستشویی7
بر تو الزم است [ هرگاه خواستی در صحرا قضای حاجت کنی]لمانم خواهر مس ای

تا با  [همچنان که بر مرد مسلمان الزم است]که از دید و شنود مردم دور باشی 

صداهای اذیت کننده و بوهای کریه و مناظر قبیح، مردم اذیت نشوند، و از مردم خود 

در سنن ابی داود . بوت استرا بپوشان تا کسی بر عورت تو آگاه نشود، و این ادب ن

شد، تا کسی او را  دور می رفت چنان خدا به قضاء حاجت می هرگاه رسول»: آمده

 .«نبینند
. الزم است از قضای حاجت در محل نشستن مردم، راه و زیر سایه پرهیز کنی

از دو نفر ملعون دوری جویید »: است که فرموده ص خدا رسول چون، این وصیت

آن کس که بر سر راه : خدا؟ فرمود رسول نفر چه کسانی هستند ایعرض کردند آن دو 

. «کس که در زیر سایة مردم قضای حاجت نماید مردم قضای حاجت کند و آن
 .(مسلم)

برخواهر و برادر مسلمان واجب است که در آب ایستاده یا جاری یا محل 

در محل شود، اگر  استحمام ادرار نکند چون این کار موجب پیدایش وسواس می

ی وجود داشت و از نجاست ایمن بود کراهت و حرجی بر او  استحمام توالت ویژه

 .نیست

 شود دخول و خروج از توالت گفته می ـ آنچه هنگام1

الَّلُهَم »: هنگام داخل شدن به دستشویی مستحب است با پای چپ باشد و بگوید

 .(ایت جماعترو) «ِإِني َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخُبِث َواْلَخَباِئِث

 .«رسانند برم از هرگونه انگل و شیاطینی که زیان می خداوندا به تو پناه می»
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باشد، بر خواهر  می ص های حضرت گفتن این دعا از سنت: بن منصور گوید سعید

د و نهای خود را باال نز مسلمان الزم است که در صحرا تا به زمین نزدیک نشده لباس

 .رعایت ستر عورت نماید

ر مسلمان مستحب است هنگام خروج از توالت یا محل قضای حاجت پا خواه

چنین کرده و این دعا را نیز هنگام خروج  ص خدا راست را جلو اندازی زیرا رسول

روایت از پنج محدث به غیر ) «َوَعاَفاِني اْلَأَذى َعّني َأْذَهب اَلِذي ِلَّلِه اْلَحْمُد»: خوانده است

 .(از نسائی

 .«نم دور ساخت و مرا آسوده کردراست که فضوالت را از بدپاس خدای س»

 ِلَّلِه اْلَحْمُد» :یا بگویید« َوآِخِرِه َأَوِلِه ِفي إَلَي َأْحَّسَن اَلِذي ِلَّلِه اْلَحْمُد»: یا این را بخوانید

  «َأَذاُه َعّني َوَأْذَهَب .ُقَوَتُه ِفي َوَأْبَقى َلَذَتُه َأَذاَقِّني اَلِذي
. یش خدای راست که در اول و آخر در حق من احسان و نیکی کرده استستا»

های خود را به من چشاند و در وجودم قوت الزم را  لذتستایش خدای راست که 

 .«ایفا نموده و از من فضوالت آن را دور ساخته است
خواهر مسلمانم الزم است که با دست راست طهارت را انجام ندهید، بلکه این کار 

روی نکنید زیرا دین  و در امر طهارت و پاکیزگی زیاده. دست چپ انجام دهید را با

بعد از طهارت مستحب است برای دفع وسوسه مقداری آب . گیری است خدا بر آسان

به طرف جلو شلوارت بپاشی مبادا بعد از خروج، شیطان تو را به وسوسه اندازد که 

 .چیزی از بدن تو خارج شده است

های خود را با صابون بشویید اگر صابون در  حب است دستبعد از آن مست

 خدا کار، اقتدا به رسول دسترس نبود دستان خود را با گل و آب بشویید، چون این

 .است ص

 ـ همراه نداشتن وسایلی که اسم خدا بر آن نوشته شده است5
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قبل از ]رفت انگشتری خود را  خدا هرگاه به توالت می رسول»: گوید سأنس

 .بر آن نوشته شده بود «اهلل محمدرسول»چون کلمات مبارکة . «آورد بیرون می[ رفتن

 .(محدث و بیهقی و حاکم به غیر از احمد روایت پنج)

این حدیث دلیل بر بزرگذاشت هر چیزی است که اسم خدا دران نوشته شده باشد 

 بنابراین همراه داشتن مصحف هنگام رفتن به توالت حرام است مگر در حاالت

 .ضروری مانند اینکه از ضایعه شدن آن بیم داشته باشد

 کردن در توالت ـ خودداری از صحبت9
خواهر مسلمانم بر شما واجب است که از هرگونه صحبتی بپرهیزید مگر در  ای

 .صورت ضرورت، و جواب سالم و اذان را مدهید

بان، به اگر در توالت عطسه کردید فقط در درون خود حمد خدا را کنید نه با ز

گذر کرد که در حال  صمردی بر رسول خدا»: که ب عمر بن دلیل حدیث عبداهلل

روایت ). «جواب سالم او را نداد ص خدا دفع ادرار بود و بر او سالم کرد ولی رسول

 .(جماعت غیر از بخاری

شنیدم که  ص خدا از رسول: که گوید س سعید خدری و به دلیل حدیث ابی

فر از شما هنگام نشستن در توالت یا در صحرا برای قضای نکند دو ن»: فرمود می

ای برهنه کنند که یکدیگر را ببینند و باهم صحبت  حاجت، عورت خود را به گونه

 .(ماجه روایت احمد و ابوداود و ابن) .«گردد کنند زیرا خدا از این عمل خشمگین می

ست که نهی رساند ولی اجماع بر این ا ظاهر حدیث حرمت صحبت کردن را می

 .برای کراهت است

هی از روکردن به قبله و پشت کردن به آن در وقت قضای ـ ن3

 حاجت در بیابان
شت به خواهر مسلمانم بر تو واجب است که هنگام قضای حاجت رو به قبله یا پ

 ص خدا زیرا رسول. حرمت و بزرگداشت قبله استآن ننشینید و این به خاطر، 
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روایت احمد ) .ید به قبله رو، یا پشت نکنیدحاجت نشستهر وقت برای قضای : مودفر

 .(و مسلم

روزی به منزل : گوید ب عمر چون عبداهلل بن. این نهی محمول بر کراهت است

ت به قبله در حال قضای رفتم دیدم که رسول خدا رو به شام و پش ل حفصه

 .(روایت جماعت). حاجت است

ایی که برای آن ساخته شده مباح و این تحریم مربوط به صحرا است و در بناه

ای باشد  ها نیز به گونه است و اشکالی ندارد، هر چند بهتر این است ساختمان توالت

   .که شخصی در داخل آن رو به قبله یا پشت به آن نکند

ـ بر زن یا مردی که خوابیده یا بادی از او خارج شده طهارت الزم 6 

 نیست
بر جوب استنجاء بر کسی که خوابیده یا  دلیلی ص خدا در قرآن و سنت رسول

 .بادی از او خارج شده وجود ندارد بلکه تنها وضو بر آنان واجب است

هرکس در اثر خروج باد شکم »: فرمود ص اهلل طبرانی در معجم آورده که رسول

  .«استنجاء کند بر سنت من نیست

﴿در تفسیر آیة : اسلم منقول است از زیدبن              

 ﴾ هرگاه از خواب برخاستید وضو بگیرید، و خداوند امر به : گفته است

یه دلیلی بر وجوب استنجاء نیست زیرا امر ی دیگر نکرده است، بنابراین، در آچیز

شود و نصی بر وجوب استنجاء در دست نیست،  وجوب تنها از جانب شرع صادر می

ء شرعاً برای زدودن نجاست است و در این حال نجاستی وجود ندارد تا چون استنجا

 .پاک و زدوده شود

 ـ چگونگی استنجاء5



 فقه جامع بانوان        58

 

سه مرتبه با آب یا سنگ و غیره، باید  /استنجاء واجب است و بنابرقول شافعی 

برای  ص خدا رسول: که گوید س محل نجاست پاک گردد به دلیل حدیث ابوهریره

 .کرد سه عدد سنگ باشد و از سرگین خشک و استخوان نهی میکرد  استنجاء امر می

حبان، و دارمی و ابوعوانه در صحیح خود و شافعی به نقل از  خزیمه، ابن ابن

الزم است هرکدام از شما با سه عدد »: فرمود ص اند که حضرت هریره آورده ابی

 .«سنگ استنجاء کند
چه به وسیلة ]باید استنجاء  ورد است که حتماًاین، نصی صریح و صحیح در این م

 .سه مرتبه باشد و دربارة این مسئله میان علماء خالف وجود دارد [آب و چه غیر آن

نباید کمتر از سه سنگ باشد اگرچه با کمتر از آن هم پاکیزه گردد، و : شافعی گوید

اگر با سه سنگ طهارت حاصل نشود واجب است بر آن بیفزاید و اگر با زوج تمام 

 .تحب است با یک سنگ دیگر آن را وتر نمایدشد مس

که فرد باشد و تأویل حدیث  پاکیزگی الزم است و مستحب نیست: گفته ابوحنیفه

بودن همان سه مرتبه است که کنایه از طهارت  در نزد او این است که مراد از فرد

روایت   خطاب از عمربن. استنجاء با آب مستحب است و واجب نیست. است

 .«در زیر لنگ با آب خود را تمیز کرده است که»: شده
آنچه واجب است حصول پاکیزگی است اگر این امر با یک سنگ : مالک گفته

استنجاء سه مرتبه است اگر : بن حنبل گفته است احمد. کند حاصل شود کفایت می

. شود خود را یک یا دو مرتبه بشوید و فقط نجاست از بین برود، غسل سوم واجب می

تنجاء با سنگ صورت گیرد و با سه عدد پاکیزگی حاصل شود، نباید بر آن اگر اس

تا طهارت حاصل ... اگر حاصل نشد سنگ چهارم و هکذا پنجم و ششم و . بیفزاید

  .اگر استنجاء با عدد فرد تمام شد بر آن نیفزاید چون سنت است که فرد باشد. شود

 ـ آنچه نباید وسیلة استنجاء قرار گیرد 1
هر مسلمانم از استنجاء با چیز نجس، نهی شده است به دلیل حدیثی که ای خوا

 :به قضای حاجت رفت و فرمود که ص خدا رسول: کند که روایت می  مسعود ابن



 فقه جامع بانوان                                                                                          51

 

دو عدد سنگ یافتم و برای سومی . سه عدد سنگ برایش بیاورم تا با آنها استنجاء کند

: فرمود. ای آوردم شک شدهسرگین خوجو کردم و بدست نیاوردم و به جای آن  جست

 .(روایت احمد و بخاری و ترمذی و نسائی). «این نجس است»

با این فرمودة خود به ما فهمانده است که مدفوع نجس است و  صخدا رسول

استنجاء با استخوان درست نیست چون آن غذای جن . توان با آن استنجاء کرد نمی

گونه مواد غذایی جایز نیست  اء به هیچاست، و بدین وسیله ما را متذکر شده که استنج

چون مواد غذایی محترم است و استنجا به هر چیزی که محترم باشد مانند اعضاء 

 .باشد حیوان و اوراق کتب علم و امثال آن جایز نمی

خواهر مسلمان تفاوتی میان نجس مایع یا جامد نیست، اگر با چیزی نجس استنجا 

از آن با آب استنجا کنید، و در این صورت  کردی صحیح نبوده و واجب است بعد

بکاربردن سنگ و امثال آن از جامدات برای استنجاء اصالً درست نیست چون 

اگر با مواد خوراکی و دیگر مواد محترمه . نجاست دیگری به آن اضافه شده است

استنجاء نمودی اصح قول این است که استنجای شما درست نیست ولی در این 

که نجس از محدودة خود خارج  با سنگ جایز است به شرط این صورت استنجاء

 .نشده باشد

بنابرقولی ضعیف استنجای اول که به وسیله مواد خوراکی انجام داده صحیح ولی 

 .علمأ رد واهللگناه دا
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استفاده از هرگونه ظرف پاک، مباح است ولو اینکه گرانبها باشد مانند گوهر و 

بلور و : طور کلی استفاده از تمامی ظروف پاکیزه اعم از گرانبها مانندامثال آن به 

قیمت مانند عقیق و چوب و سفال و سنگ و مس و آهن و  یاقوت و زمرد و ارزان

 .چرم و امثال آن مباح است

وضو گرفتن در ضروف برنز و مس و : روایت شده است که ب عمر ولی از ابن

هم بدین دلیل است که آب در این ظروف تغییر آهن و امثال آن کراهت دارد و آن 

 .کند می

 .در روایتی آمده که مالئکه از بوی مس کراهت دارند! خواهر مسلمانم

بها حرام  استفاده از ظروف گران: شافعی در یکی از دو قول خود گفته است که

گردد و چون  فقرا می است چون نشانه اسراف و تکبر است و باعث شکستن دل

 .بهاتر است وف طال و نقره تذکری است برای تحریم آنچه از آن دو گرانتحریم ظر

 ـ ظروف طال و نقره7
خواهر مسلمان بکارگیری ظروف طال و نقره در امر طهارت و غیر آن جائز  ای

: فرمود ص اهلل  روایت شده است که رسول س نیست به دلیل حدیثی که از حذیفه

کاسة طال و نقره غذا نخورید، زیرا اینها در درظروف طال و نقره آب ننوشید و در »

کسی که در »: همچنین فرموده «فار است و در قیامت برای شما استدنیا برای ک

نوشد در حقیقت آتش دوزخ را داخل شکم خود کرده  ب میظروف طالی یا نقره آ

 .باشند می (علیه هر دو حدیث متفق. )«است

 شدـ ظروفی که به وسیلة نقره پینه شده با1
استفادة از ظروفی که با نقره به هم چسبیده باشند و مقدار نقره کم باشد اشکالی 

 :ندارد مادامی که مستقیماً از محل پینه شده استفاده نکند، چون در حدیث آمده که

 .«شکست و با بندی از نقره به هم پیوند زده شده بود   ص خدا کاسه رسول»
 .(از بخاری روایت) 
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ده آن را در صورت ضرورت جایز دانسته زیرا شکاف برداشتن ابوالخطاب استفا

 .کاسه این رخصت را داده است

 .ولی به نظر من استفاده مقدار کمی از نقره بدون ضرورت نیز مباح است

 اههای آن ـ ظروف اهل کتاب و لباس5
ظروف آنانی که مردار را حالل : یکم: در این مبحث دو مسئله وجود دارد

به مهمانی یک یهودی رفت  ص چون پیامبرخدا. نند یهودیان، پاک استدانند، ما نمی

 .(روایت امام احمد) .که با نان و گوشت بره از آن حضرت پذیرایی کرد

 .از کوزة یک زن نصرانی وضو گرفت س و عمر

خورند مانند  دانند و آن را می ظروف مشرکانی که مردار را حالل می: دوم

بعضی از نصاری، این گروه اگر ظروفی را به کار نگرفته پرستان و  پرستان و آتش بت

به دلیل حدیثی که . اند نجس است ظروف پاک است و آنچه را که بکار بردهباشند آن 

اهلل ما در سرزمین اهل کتاب  یارسول: گفتم: ابوثعلبة خشنی روایت کرده که گوید

رید مگر اینکه ظروفی در آن غذا نخو»: هستیم آیا در ظروف آنان غذا بخوریم؟ فرمود

 .«دیگر نیافتید در این صورت آن را بشویید و در آن غذا بخورید
ظروف کفار مانند ظروف مسلمانان پاک است و در : ابوالخطاب ذکر کرده که

یکی استفاده آن را کراهت دانسته به دلیل : کراهیت استفاده آن، دو روایت وجود دارد

در آن غذا  ص روه ندانسته چون شخص پیامبرحدیث فوق، و دومی استفاده آن را مک

لباسی را که نپوشیده یا بر روی : اما دربارة لباس کفار باید گفته شود. خورده است

و  ص خدا اند، زیرا رسول لباس پوشیده مانند عمامه و کاله و امثال آن پاک دانسته

هایی که با  باسولی درباره ل. اند هایی را که بافت کفار بوده پوشیده لباس س اصحابش

دوست دارم، نمازی که در این گونه : گفته / اند امام احمد آن ستر عورت کرده

چون کفار با . ها خوانده شده اعاده گردد و احتمال دارد اعادة نماز واجب باشد لباس

کنند، و احتمال عدم وجوب هم دارد که این رأی ابوالخطاب  نجاست عبادت می

 .شود ست و این اصل با شک منتفی نمیزیرا اصل بر طهارت ا ،است
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 ـ پشم و موی حیوان مردار9
پشم و موی حیوان مردار پاک است زیر جان در آن نبوده و مرگ بر آن واقع 

مرغ که در درون مرغ قرار  گردد، مانند تخم شود، بنابراین با مرگ حیوان نجس نمی نمی

مرغ به تخم بستگی نداشته گردد به دلیل این که جان  داشته و یا مرگ مرغ نجس نمی

همچنین به دلیل اینکه اگر در حال حیات از آن جدا . کند و تخم احساس دردی نمی

هر »: فرمود ص خدا چون رسول. گردید شود پاک است و اگر جاندار بود نجس می

 .«عضوی از حیوان زنده جدا شود حکم مردار دارد
 .(روایت از ترمذی) 

 .ر بودن آن نیستو بزرگ شدن آن دلیل بر جاندا

 ـ پوست مردار3
شکی در این نیست که پوست مردار قبل از دباغی شدن نجس است، و بعد از 

به دلیل حدیثی که امام احمد در مسند . دباغی نیز بنا بر قول مشهور نجس است

تا امروز »: لة جهینه فرستاد و در آن فرمودای برای قبی خدا نامه رسول: روایت کرده که

صت داده بودم از پوست مردار استفاده کنید ولی از این به بعد به محض به شما رخ

روایت ).«رسیدن نامة من به شما، از آن برای ساخت ظروف و کمربند استفاده ننمایید

 .(امام احمد

است، ولی بعداً امام احمد این  ص خدا این آخرین امر رسول: گفت امام احمد می

و به این دلیل که پوست . ن اضطراب وجود داردحدیث را ترک کرد چون در اسناد آ

 .شود جزءی از حیوان مردار است و با دباغی کردن پاک نمی

و از قول امام احمد روایت شده که گفته پوست مرداری که در حال حیات پاک 

چرا از : گوسفند مرداری را دید و فرمود ص گردد، زیرا پیامبر بوده با دباغی پاک می

فقط »: فرمود. این حیوان مردار است: داید؟ عرض کردن کردهپوستش استفاده ن

چرا پوست آن را بیرون »: و در عباراتی دیگر چنین فرمود «خوردنش حرام است

 (روایت مسلم) .«اید تا از آن استفاده کنید نیاورده و آن را دباغی نکرده
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ردن به نظر من به غیر از سگ و خوک، سایر حیوانات پاک بوده و با دباغی ک

 .گردد پوست هر حیوانی به غیر از آن دو پاک می

گردد، و سگ در حال زنده بودن پاک  نزد ابوحنیفه با دباغی پوست سگ پاکیزه می

 .است

 ـ پاک کردن بدن و لباس6
هرگاه نجاستی مرئی مانند خون به بدن یا لباس اصابت کرد واجب است با آب 

تن اثر آن باقی بماند و زدودن آن دشوار شسته و جسم آن از بین برود، اگر بعد از شس

کافی  [هم باشد اگر چه یک بار] ود و اگر غیر مرئی باشد شستن آنش باشد بخشیده می

 .است

اگر خون »: آمد و عرض کرد ص زنی نزد پیامبر: گوید ب بکر ابی اسماء بنت

بعد از  آن را با دستان بسایید و: حیض به لباس ما اصابت کرد آن را چه کنیم؟ فرمود

کنید و آنگاه در آن نماز آن با آب بزدایید و از بین ببرید و در آخر آن را آبکشی 

 .(علیه متفق) «بخوانید

گردد به  شدن آن بر روی زمین پاک می  با کشیده. اگر نجاست به دامن زن برسد

دامن لباس من دراز »: زنی به او گفت: روایت کرده که ل سلمه دلیل حدیثی که امام

: فرموده ص خدا رسول: کنم؟ به او گفت و در مکانی نجس رفت و آمد می است

.«گردد دامن بعد از آلوده شدن به نجاست، با کشیده شدن آن بر روی زمین پاک می»
 .(روایت از احمد و ابوداود) 

 ـ تمیز کردن آینه و امثال آن5
ای  یا پارچهپاکیزه کردن آینه و کارد و ظروف واجب بوده و اگر با مالیدن دست 

با شمشیرهایی  ص خدا رسول در حدیث آمده که اصحاب. کند اثر آن رفت کفایت می

خواندند برای پاک کردن آن تنها دست کشیدن بر آن را  آلود بودند نماز می که خون

 .دانستند کافی می
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 ـ پاک کردن کفش 1
و  هایت نجس شدند، پاک کردن آنها واجب است هرگاه کفش! ای خواهر مسلمان

از . ای که اثر آن از بین برود کافی است این عمل با مالیدن کفش به زمین تا اندازه

هرگاه یکی از شما با »: فرمود ص خدا رسول: روایت شده است که س ابوهریره

 .«گردد کفش بر نجسی پا گذاشت، با ملیدن کفش به زمین پاک می
 .(روایت از ابوداود) 

 ـ پاک کردن روغن و امثال آن4
وغن جامد افتاد، مردار و دورادور آن کنده شده و دور انداخته رهرگاه مردار در  

البته این در صورتی است که چیزی از . گردد شود و با این روش، روغن پاک می می

نجاست به سایر قسمت روغن جامد سرایت نکرده باشد اما اگر سرایت کرده باشد در 

روایت کرده  ل عباس از میمونه ابن. این صورت به اتفاق علماء روغن نجس است

سوال شد، در  ص خدا در بارة روغنی که موش در آن افتاده باشد از رسول: است که

 .«آن را با دورادور آن دور بیندازید و باقی مانده را بخورید»: جواب فرمود
 .(روایت از بخاری) 

ولی . داند نجس می اما دربارة روغن اختالف است، مذهب جمهور آن را تماماً

بنابر مذهب زهری و اوزاعی آن حکم آب را دارد اگر با مالقات نجس، تغییر نکند 

مسعود و  عباس و ابن و این مذهب ابن. پاک است و اگر تغییر پیدا کرد نجس است

 .بخاری بوده و آن صحیح است

 اند ـ ظروفی که از استخوان مردار ساخته شده70
باشند خواه مردار از حیواناتی باشد که شده  ساخته ظروفی که از استخوان مردار

این، . گردند ای پاک نمی گونه شود یا غیر آن مانند فیل؛ به هیچ گوشت آن خورده می

ای دیگر  است اما ای خواهر مسلمانم استفاده از آن به گونه مذهب مالک و شافعی
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برای  ص خدا جایز است به دلیل حدیثی که ابوداود از ثوبان نقل کرده که رسول

 .کالهی از چرم و دو النگو از عاج خرید ل فاطمه

 ـ ادرار بر زمین77
هنگام نجس شدن زمین به وسیلة مایع نجس، مانند ادرار و خمر و امثال آن، با 

 .گردد ریختن آب بر محل آن به گونه ای که رنگ و بوی آن از بین برود، پاک می

 .ییر نکرده باشد پاک استهرچه از آن محل جدا شود مادام تغ: شافعی گوید

شود زیرا  تا زمانی که آب از زمین جدا نگردد زمین پاک نمی: ابوحنیفه گوید

شود  بنابراین آبی که از آن جدا می. نجاست به آب منتقل شده و همانند آن است

یک عرب : روایت کرده که س ولی دلیل ما حدیثی است که انس. نجس است

آنها  صو مردم او را توبیخ و سرزنش کردند و پیامبر نشین در مسجد ادرار کرد بادیه

یک سطل آب بر : را از این کار نهی کرد و بعد از تمام شدن کار مرد عرب، فرمود

 .محل آن بریزید

مساجد برای کار و »: بر آن مرد را فراخواند و فرمودبنا بر روایتی دیگر پیام

و به . اند رآن درست شدهاند بلکه برای ذکر خدا و تالوت ق نجاست درست نشده

 .(علیه متفق) .«مردی امر کرد و یک سطح آب آور و بر آن ریخت

رساند که  بنابراین، اگر آنچه از محل نجس جدا شود پاک نباشد، این معنی را می

امر به بیشتر نجس کردن مسجد کرده است چون ادرار در یک موضع  ص خدا رسول

ضع دیگر سرایت کرده است، در حالی که هدف بود و با پاشیدن آب بر آن، به چند مو

 .فقط پاک کردن مسجد بوده است ص  حضرت

اگر آب باران یا سیل نیز بر چنین وضعی ببارد و جاری شود و تمام موضع را 

یا مشک  و مانند این است که با دست یک سطلپوشش دهد همین حکم را داشته 

است نیاز به نیت و فعل آدمی آبی بر آن ریخته شده باشد، چون پاک کردن محل نج

گردد  بنابراین به وسیله هر گونه آبی که بر آن ریخته و جاری شود پاکیزه می. ندارد

 .اعم از این که توسط انسان انجام گیرد یا به وسیلة سیل و باران باشد
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وضو عبارت از شستن اعضای مخصوص است که فرد مسلمان برای ادای عبادت 

دهد، و خداوند به انجام آن  غیره و ایستادن در پیشگاه خداوند سبحان انجام مینماز و 

 .امر فرموده و اعضایی را که باید شسته شود بیان نموده است

 ـ مشروعیت وضو7
گانه ذیل ثابت گردیده  وضو بر مسلمانی فرض است و مشروعیت آن به دالیل سه

 :است

 :فرماید قرآن کریم چنانچه می: دلیل اول

﴿                              

                      ﴾  

 .(3/ مائده)

هایتان را مهراه  ها و دست خاستید صورتای هرگاه برای مناز بپا  ای کسانی که ایمان آورده»
 .«ها بشویید ها بشویید و سرهای خود را مسح کنید و پاهایتان را با مهراه قوزک با آرنج

: فرمود ص خدا رسول: روایت شده که س سنت است، از ابوهریره: دلیل دوم

 .«پذیرد کدام از شما را بدون وضو نمی خداوند نماز هیچ»
 .(ابوداود و ترمذیروایت از شیخین و ) 

تاکنون اجماع امت بر  ص  اجماع است از زمان حیات حضرت: دلیل سوم

 .باشد مشروعیت وضو منعقد بوده و یکی از ضروریات دین می

 ـ فضیلت وضو1
فرموده  ص خدا وضو دارای فضیلتی بسیار بزرگ است چنانچه رسول ،خواهرم ای

خداوند به واسطة آن گناهان را محو و آیا شما را بر عملی راهنمایی نمایم که »: است

گرفتن وضوی : اهلل، فرمود بفرما یا رسول: بخشند؟ عرض کردند ارتقاء می درجات را

ها گام بسیار برداشتن به سوی مساجد و انتظار نماز  ها و دشواری کامل در ناخوشی

 .(روایت از مسلم). «بعد از نماز، و این است قلعة محکم شما برای حراست از دین
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که الزم است فرد مؤمن همیشه : وجوب وضو برای نماز اشاره دارد به این امر

 .برای پاک بودن از نجاست معاصی تالش کند

گمان خصلت نیکو در انسان  بی»: فرمود ص خدا روایت شده که رسول س از انس

شود، و وضو گرفتن فرد مسلمان برای نماز باعث  باعث اصالح همة اعمال او می

روایت از ). «گردد ناهان او شده و اجر و ثواب نمازش مزید بر آن میزدودن گ

 .(ابویعلی و بزار و طبرانی در أوسط

سالم »: برگورستان آمد و فرمود صخدا رسول: روایت شده که س از ابوهریره

. خدا بر شما باد ای گروه اهل ایمان، و ما انشاءاهلل به زودی به شما خواهیم پیوست

ما برادران  اهلل مگر یا رسول: عرض کردند ،االن برادرانم را ببینم چقدر دوست دارم

شما اصحاب من هستید و برادران ما آنانند که دیگر بر »: شما نیستیم؟ فرمود

شناسی که بعد از تو  در قیامت چگونه کسانی از امتت را می: گردند، عرض کردند نمی

ای از اسبانی با پیشانی و  ارای گلهآیا اگر مردی د: آیند یا رسول؟ فرمود به دنیا می

ای اسبان سیاه نمی شناسد؟ عرض  های خود را در میان گله بازوی سفید باشد آیا اسب

امت من در قیامت با پیشانی و دست و : فرمود: اهلل می شناسد چرا یا رسول: کردند

ید که بدان. آیند و من قبل از آنان برحوض خواهم ایستاد بازوهای سفید و نورانی می

کنند همچنان که شتر گم شده را بر سر آب راه  کسانی را از آمدن بر آن حوض منع می

: شود زنم که به نزد من بیایند، به من گفته می در آن هنگام آنان را فریاد می. دهند نمی

دوری از رحمت خدا برای : گویم اند، آنگاه می اینها بعد از تو دین تو را تبدیل کرده

 .(روایت از مسلم) «ز رحمت خدا برای ایشاناایشان، دوری 

هرگاه بنده مسلمان یا »: فرمود ص خدا  رسول: اند امام مالک و غیر او روایت کرده

مؤمن وضو گرفت و صورت خود را شست با رسیدن آب به صورت یا با آخرین 

شوند و بعد از اتمام وضو  قطرة آب، گناهانی که با چشم مرتکب شده است خارج می

 .«رود پاکی از گناهان بیرون می به
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هر وقت بندة خدا »: فرمود صخدا رسول: روایت شده آن س از عبداهلل صناجی

وضو گرفت با مضمضه کردن گناهان دهان او و با استنشاق گناهان بینی او و با شستن 

صورت گناهان صورت او حتی گناهان زیر پلک دو چشم او و با شستن دست گناهان 

های دستان او و با مسح سرد، گناهان سر او و  ی گناهان زیر ناخندو دست او حت

های  های او و با شستن پاها گناهان دو پای او حتی گناهان زیر ناخن گناهان گوش

گردند، و بدین وسیله از گناه پاک شده و ثواب رفتن به مسجد و  دوپای او خارج می

ماجه  وایت از مالک و نسائی و ابنر). «گردد نماز در آن افزون بر آن برایش ذخیره می

 .(و حاکم

 ـ فرایض وضو5
وضو دارای فرایض و ارکانی است که حقیقت آن را تشکیل  !خواهر مسلمانم

دهند، که اگر به یکی از آنها خلل وارد شود وضو تحقق نیافته و شرع آن را باطل و  می

 :داند، و اینک توضیح آنها بال اعتبار می

ارت است از تصمیم بعون نیت صحیح نیست و آن هم دشرعاً وضو ب: ـ نیت1

: که فرمود ص به دلیل قول حضرت. قلبی بر انجام وضو به خاطر امتثال امر خدا

نیت دارد و هرکسی در نتیجه به چیزی خواهد رسید که نیت به ارزش اعمال بستگی »

هرکس نیت هجرت به سوی خدا و رسولش کند ثواب هجرت به . آن را کرده است

کند، و هرکس نیت هجرت به سمت دنیا و  وی خدا و رسولش را دریافت میس

آوردن مال آن و یا به طرف ازدواج با زنی داشته باشد، مطابق نیتش پاداش  دست

 .(روایت از جماعت). «کسب خواهد کرد

 .بنابراین ای خواهر مسلمانم، محل نیت قلب است و تلفظ به آن مشروع نیست

ر شستن صورت فرض است، و الزم است بدانید ای ـ شستن صورت؛ یک با2

خواهر مسلمانم که شستن صورت باید از باالی پیشانی تا منتهای چانه و از بناگوش تا 

 ﴿: فرماید بناگوش را پوشش دهد چنانچه خداوند می     ﴾ «های  روی
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پایین جاری شود و واجب است آب بر صورتت از باال به جانب  «تان را بشوید

 .معنای غسل این است

یک بار شستن آنها واجب است، چنانچه خداوند : ـ شستن دو دست با آرنج6

 ﴿: فرماید می         ﴾ «افق جمع و مر «ها و دست های تان را تا آرنج

 .مرفق بوده و عبارت از مفصل میان ساعد و بازو است

: شدن است چنانچه فرماید[ مرطوب]مسح سر، خیس معنای : ـ مسح سر4

﴿        ﴾ «در توصیف  س از علی «و سر های تان را مسح کنید

 .داد مسح سر را یک مرتبه انجام می صرسول خدا: نقل شده که ص وضوی پیامبر

 .(روایت از ابوداود و ترمذی و نسائی با اسنادی صحیح) 

. ترین روایت است در این باب صحیح: حدیث گفتهو ترمذی دربارة 

 :مسح سر را به سه طریق انجام داده است صخدا رسول

 اسالم همانا پیامبر: روایت کرده که س زید بن را که عبداهلل حدیثی: مسح تمام سر( أ)

روایت ). به عقب و بالعکس انجام داده استبا هر دو دست مسح سر را از جلو  ص

 .(از جماعت

را دیدم که  صخدا رسول: گوید س امیه عمروبن: مسح کردن عمامه به تنهایی( ب)

 .(ماجه و احمد روایت از بخاری و ابن). کرد عمامه و خفین را مسح می

تواند صورت خود را بشوید و برای  با توجه به این حدیث، خواهر مسلمان می

 .آب مقنعه را مسح نماید[ روسری]مسح سر، از روی مقنعه 

وضو  ص خدا رسول :گوید س بن شعبه مغیره: سح بر پیشانی و بر عمامهم( ج)

 .(روایت از مسلم). ا مسح کردگرفت و پیشانی و عمامه و خفین ر

بدان که مسح سر از جلو سرآغاز شده و با کشیدن دست به  ،ای خواهر مسلمانم

 .یابد پشت سر پایان می

 .سر است نه موی سر کند زیرا اصل، مسح مسح بر روی گیسوها کفایت نمی
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: که گوید  س کند، به دلیل حدیث انس ح جلو سر کفایت میدر واقع مس

مسح کرد و اش بر دو قسمت جلو سر را  دستش را زیر عمامه صخدا رسول

 .(روایت از ابوداود). اش را بر نداشت عمامه

مسح سر را  صخدا چنانکه اشاره کردیم در احادیث صحیح ثابت شده که رسول

و رسول خدا این شیوه مسح . شانی به سمت پشت سر و بالعکس انجام داده استاز پی

مسح سر از جلو : رساند که سر را ادامه داده، و تداوم حضرت بر آن، افضلیت آن را می

 .های دیگر سر هم جایز است شود و در بعضی از حاالت مسح قسمت آغاز می

 ﴿: برتو پوشیده نماند که قول خدای تعالی        ﴾  به این معنی

ولی چنانچه در معنی لغوی پیداست مفید این مطلب . نیست که سر را کالً مسح کنیم

 .است که مسح از پیشانی صورت گیرد

 :آراء بعضی از علماء در این باره توجه کنید اینک

 .ای که جزء سر باشد واجب است مسح کمترین نقطه: شافعی گفته است

مسح تمامی سر واجب است و مسح بعضی از سر هم کفایت : ته استاحمد گف

 .کند می

 .مسح باید یک چهارم سر را در برگیرد: ابوحنیفه گفته است

گاهی تمام سر را مسح و گاهی عمامه را  / مسح تمام سر و او: مالک گفته است

سح کرد و هرگز به م کرد و گاهی نیز هم پیشانی و هم عمامه را مسح می مسح می

و به نظر من برای خواهر مسلمان جایز است یکی از این . کرد بعضی از سر اکتفا نمی

 :دو طریق را برگزیند

 .تواند تمام سر را مسح کند می: یکم

 .تواند یک چهارم آن را مسح کند می: دوم

 :فرماید چنانچه خداوند می: ها ـ شستن پاها با قوزک6

﴿          ﴾. 



 فقه جامع بانوان                                                                                          111

 

 ب عمر بن از عبداهلل. انجام داده است صخدا و شستن پا امری است که رسول
از ما تأخیر کرد و دیر هنگام به ما  صخدا در سفری رسول: ثابت است که گفت

رسید که وقت نماز عصر در حال انقضاء بود، با شتاب شروع به وضو گرفتن و مسح 

وای : زد و دو یا سه مرتبه فرمود با صدای بلند صدا صخدا پاهایمان نمودیم رسول

پاها توجه به پاشنة پاها نکرده و آنها را نشوید وای بر ایشان از  بر کسانی که در شستن

 .عذاب دوزخ

 .اند بر غسل دو پاشنة پا اجماع داشته  صحابة کرام

ها  به این معنی اول صورت و بعد از آن دست: ـ رعایت ترتیب در شستن اعضاء3

 :مسح سر و سپس پاها را بشوید و این ترتیب در آیه وارد شده استو بعد از آن 

﴿                              

                    ﴾  

 .(3/ مائده)

 .که ترجمة آن گذشت

از چیزی آغاز کنید که خدا از آن »: ث صحیح آمده که رسول خدا فرموددر حدی

هیچگاه وضوی بدون ترتیب  صخدا و در حدیث است که رسول .«آغاز کرده است

 .نگرفته است

. ـ گرفتن وضو در یک مرحله باشد و فاصله میان شستن اعضاء چندان زیاد نباشد6

زمان خشک شوند، ولی اگر به علت تمام شدن  سلمانم که اعضای وضو همخواهر م

 .آب یا قطع آن کمی فاصله ایجاد شود اشکال ندارد

 ـ مسایلی مربوط به وضو9
ای خواهر مسلمان اگر در اعضای وضو دارای انگشت یا انگشتان زیاده : یکم

 .باشد هستید واجب است آن را نیز بشویید چون در محل فرض می
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 [کوتاه باشد یا دراز]نند بازو و شانه باشد، شستن آن گر در غیر محل فرض ماوا

در این صورت همانند . واجب نیست چون در غیر اعضای وضو قرار گرفته است

 .موهای سر است که دراز شده و به صورت و رخسار فرود آمده باشند

و محل فرض را اگر پوستی زاید در غیر از اعضای وضو باشد و پایین کشیده : دوم

. گرفته باشد واجب نیست شسته شود، چون اصل آن در محل فرض واقع نشده است

خواه این پوس دراز باشد یا کوتاه و در این، اختالفی نیست، چون اصل آن در غیر 

محل فرض است، و اگر از یکی از دو محل آویزان شده و نوک آن به محل دیگر 

باشد، آنچه برابر با محل فرض قرار گرفته  چسبیده باشد، میان دو سر پوست خالی

 .است واجب است ظاهر و باطن آن با محل فرض که زیر آن قرار گرفته شسته شود

اگر به جای مسح سر آن را بشویید، بدان که در این مسئله ! خواهر مسلمانم: سوم

 :دو قول وجود دارد

مسح امر کرده کند، چون خداوند به  شستن به جای مسح کفایت نمی: قول نخست

به مسح امر نموده است و چون مسح یکی از دو نوع  صخدا رسول و همچنین

کند همچنان که به جای غسل،  طهارت است بنابراین به جای نوع دیگر کفایت نمی

 .کند مسح کفایت نمی

خصی جنب باشد و به نیت هر کند کما این که اگر ش شستن کفایت می: قول دوم

. است  ب فرو برد، کافی است در حالی که مسح انجام ندادهدو طهارت، خود را در آ

که در توصیف غسل  کند چنان در حال حدث اصغر نیز غسل به جای مسح کفایت می

ز های خود را شسته و بعد ا رت و دستآمده است که آن حضرت صوص خدا رسول

 .آن آب بر سر خود ریخته، و از مسح نام نبرده است

اتر است، بنابراین هرگاه شستن به جای مسح، کفایت همچنین شستن از مسح فر

این هم در حالتی است . گیرد که غسل کردن به نیت ضو، جای آن را می کند، چنان می

اگر در آن حال بر سردست بکشد یا حتی . که در اثناء غسل بر سر دست نکشیده باشد
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را نیز انجام بعد از غسل این کار را بکند کافی است، چون در ضمن غسل عمل مسح 

 .داده است

دادن به مردم دربارة چگونگی وضوی  از معاویه روایت شده که او برخی آگاهی

وضو گرفت و وقتی که به مسح سر رسید با دست چپ مشتی آب  صحضرت

چکید یا نزدیک بود که  برداشت و بر وسط سر ریخت و قطراتی از آب از سر می

بالعکس عمل مسح سر ه طرف پشت سر و بچکد و آنگاه با کشیدن دست از پیشانی ب

 .(روایت از ابوداود). را انجام داد

ای خواهر مسلمان اگر در هنگام مسح سر، آب باران بر سر تو بارید یا : چهارم

کند  کسی بر آن آب ریخت و شما هم به نیت مسح دست بر سر کشیدی کفایت می

و تو نیز به نیت مسح دست بر  اگر به طور ناگهانی آبی بر سر تو ریخته شد. انشاءاهلل

. کند چون ریختن آب بر سر به طور ناگهانی تأثیری در آن ندارد سر گشیدی کفات می

بنابراین اگر دست بر سر نهادی و با کشیدن دست بر سر، آب را پخش کردی عمل 

 .مسح شما صحیح است

به جای  اگر آب باران بر سر تو بارید ولی آن را با دست بر سر نکشیدی،: پنجم 

 .کند کند چنان که غسل به جای مسح کفایت می مسح کفایت می

اگر سر را با پارچه یا چوبی مرغوب مسح کردی بنابرقولی کفایت می کند : ششم

چون خداوند امر به مسح سر نموده و عمل مسح هم انجام شده و مشروط به شروطی 

 .دیگر نشده است

با دست خود مسح کرده است و  صکند چون حضرت کفایت نمی: بنابرقول دوم

 .مسح با یک یا دو انگشت نیز کافی است

 ـ حکم کسی که شستن جزئی از اعضای وضو را ترک کند3
عضای وضو را ترک کند، اعادة وضو بر او واجب اای از  کسی که شستن نقطه

مردی را دید که  صخدا رسول»: روایت کرده که ساست به دلیل حدیثی که عمر
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ای را مشاهده کرد که آب بدان نرسیده بود  ولی در پشت پای او نقطه خواند نماز می

 .(روایت از ابوداود) .«لذا به او دستور داد که وضو و نماز را اعاده کند

 های وضو ـ سنت6
انجام داده و به ثبوت  صخدا سنت عبارت از قول یا عملی است که رسول 

 .رسیده است

 :اهلل ـ گفتن بسم1

اهلل احادیث زیادی روایت شده که ضعیف هستند اما مجموع آنها،  دربارة گفتن بسم

نماز »: فرمود صخدا روایت شده که رسول س بخشند از ابوهریره رویات را قوت می

روایت از ) «و ضوی بدون گفتن نام خدا درست نیست. بدون وضو درست نیست

 .(ماجه احمد و ابوداود و ابن

اهل علم بدان عمل . ق روایت حدیثبا اسنادی ضعیف ولی به علت کثرت طر

 .اند کرده

 :ها سه مرتبه ـ شستن دست2

قبل از شروع به خواهر مسلمان هرگاه از خواب بیدار شدی بر تو الزم است  ای

که  ساوس ثقفی بن اصل وضو سه مرتبه دستان خود را بشویید به دلیل حدیث اوس

روایت ). «ن خود را شستدیدم قبل از وضو سه مرتبه دستارا  صخدا  رسول»: گوید

 .(از احمد و نسائی

هرگاه از خواب بیدار »: فرمود صخدا رسول: روایت شده که س از ابوهریره

چون . شدید دست خود را داخل هیچ ظرفی نکنید تا اینکه سه مرتبه آن را بشویید

روایت از ). «دانید دست شما در حال خواب با کجا تماس پیدا کرده است نمی

 .(بخاریجماعت بجز 

 :ـ مسواک3
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خواهر مسلمانم، مسواک دارای فوایدی بس بزرگ بوده و از جملة آن این فواید  ای

ـ تقویت نیروی 6ها،  ـ جلوگیری از بیماری دندان2ـ محکم گردیدن لثه، 1: باشد می

 .ـ زیاد شدن ادرار4هاضمه، 

نظافت  زداید وها را ب اگر چه اصل سنت با هر چیزی خشن و پاک که زردی دندان

 .شود و امثال آن، حاصل می شده  های ساخته دهان را بدست آورد مانند مسواک

تغییر بوی دهان و بیدار شدن از خواب و اقامة نماز مسواک زدن سنت و به هنگام  

اگر بر امتم دشوار نبود به آنان »: است به دلیل حدیثی که در آن رسول خدا فرموده

 .(علیه متفق). «نمازی مسواک بزننددادم هنگام اقامه هر  دستور می

: که گوید ل درهمة اوقات مسواک زدن سنت است به دلیل حدیث عایشه

 .(روایت از مسلم). «زد شد مسواک می هر وقت داخل منزل می صرسول خدا»

 صخدا در حدیثی دیگر که امام احمد در مسند آورده است روایت شده که رسول
 .«و خشنود کنندة خداوند استن مسواک پاکیزه کنندة دها»: فرمود

 .ی زیاد، به مسواک داشت عالقه صخدا و روایت شده که رسول

 :در چهار موقع مسواک زدن سنت مؤکد است

چون اصل سنت بودن بخاطر از بین بردن بوی بد دهان : هنگام تغییر بوی دهان( 1

 .است

: کرده کهروایت  س به دلیل حدیثی که حذیفه: هنگام بیدار شدن از خواب( 2

شد دهان خود را به خوبی  هر وقت شب که از خواب بیدار می صخدا رسول»

 .(علیه متفق). «زد مسواک می

 هنگام تالوت قرآن،( 6

. روز مستحب است خواهر مسلمانم استفاده کردن از مسواک در باقی اوقات شبانه

: ل گویدعقی ابن. دار که بعد از زوال خورشید مستحب نیست مگر برای شخص روزده

اما در . دار اختالفی نیست نبودن مسواک بعد از زوال برای شخص روزه در مستحب

قول نخست بر این است که چون : این که مکروه است یا خیر دو قول وجود دارد
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دار که در نزد خداوند از بوی  مسواک زدن باعث از بین رفتن بوی دهان شخص روزه

، زیرا اثر نیک عبادت بوده و زدودن آن شود، مکروه است تر است می مشک محبوب

قول دوم . شود و نشانة شهادت او است مانند خون شهید که شسته نمی. مکروه است

خدا را بارها دیدم  رسول»: گوید س ربیعه بر این است که مکروه نیست چون عامربن

 .(روایت از ترمذی). «زد در حال روزه بودن مسواک می [قابل شمارش نیست]که 

 (:گرداندن آب در دهان سپس بیرون ریختن آن)مضمضه ـ 4

 .«هرگاه وضو گرفتی، مضمضه کن»: که فرمود صبه دلیل قول رسول اکرم
 .(روایت از ابوداود)

 

 (:کشیدن آب با بینی و بیرون ریختن آن)ـ استنشاق و استنشار 5

 در استنشاق مبالغه کن مگر این که روزه»: که فرمود صبه دلیل فرمودة حضرت

 .(روایت از احمد و ابوداود و ترمذی). «باشی

هرگاه یکی از شما »: فرمود صروایت شده که پیامبرگرامی س از ابوهریره

 .«بخواهد وضو بگیرد مقداری آب را داخل بینی نموده و سپس آن را بیرون اندازد
 .(روایت از شیخین)

ثار با دست سنت است که استنشاق با دست راست و استن ،خواهر مسلمانم و ای

 .چپ انجام شود

 :ها ـ تخلیل انگشت6 

هرگاه وضو گرفتی »: فرمود صگرامی آمده که رسول ب عباس در حدیث ابن

 .(ماجه و ترمذی روایت از احمد و ابن)  .«انگشتان دست و پا را خالل کن

هنگام وضو مستحب است انگشتری و النگوهای دست را مقدار  ،خواهر مسلمانم

 .ب وضو به زیر آنها برود و وضوی شما کامل گرددتکان دهید تا آ

 :انداختن راست ـ پیش7
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مقدم داشتن راست را در  ص خدا رسول»: روایت شده که گفته ل از عایشه

داشت در کفش پوشیدن، و در شانه کردن و در وضو گرفتن و  همة امور دوست می

 .(علیه متفق). «باقی امور

هرگاه خواستید لباس بپوشید »: ا فرمودخد ولامام احمد در مسند نقل کرده که رس

 .«یا وضو بگیرید از طرف راست آغاز کنید
 

 :ـ مسح دوگوش 8 

چنین کرده  صخدا ها را مسح کنید چون رسول سنت است ظاهر و باطن گوش

هنگام وضو سر و ظاهر و باطن  صخدا رسول»: گوید س معدیکرب است، مقدام بن

روایت از ). «ها نمود خود را داخل سوراخ گوشدو گوش را مسح کرد و دو انگشت 

 .(ابوداود

 :ـ طول بخشیدن به غره و تحجیل9

اطالة غره یعنی شستن بیش از حد مفروض در صورت، و اطالة تحجیل یعنی 

: فرموده صخدا زیرا رسول. شستن بیش از حد مفروض در دو دست و دو پا است

اهای نورانی که بر اثر وضو بدست ها و دست و پ امت من در روز قیامت با پیشانی»

شوند، پس هرکس از شما اگر توانست در وقت شستن صورت قسمتی  آمده حاضر می

پا را به آن بیفزاید،   های از بازو و ساق و پا قسمت  از پیشانی و در وقت شستن دست

 .«این کار را انجام دهد

 :ـ دعاء بعد از وضو11

 َلُه َشِريَك اَل َوْحَدُه الَّلُه ِإاَل ِإَلَه اَل َأْن َأْشَهُد»: ست بعد از پایان وضو بگوییدسنت ا

 «اْلُمَّتَّطِهِريَن ِمَن َواْجَعّْلِّنى الّتَواِبنَي ِمَن اْجَعّْلِّنى الَّلُهَم َوَرُسوُلُه َعْبُدُه ُمَحَمًدا َأَن َوَأْشَهُد
ریکى براى وجود ندارد، یکتاست و ش «بحق»شهادت مى دهم که بجز اهلل، معبودى »

مرا از ! پروردگارا. ى اوست او نیست، و شهادت مى دهم که محمد، بنده و فرستاده
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 «توبه کنندگان بگردان و جزو کسانى قرار ده که کامالً طهارت مى کنند و پاکیزه اند
هرکس وضوی را کامل بگیرد و سپس این دعا را »: فرموده است صزیرا پیامبر

او باز شده از هرکدام که بخواهد داخل بهشت هشت در بهشت به روی . بخواند

 .(علیه متفق). «شود می

 ـ آن چه بعد از وضو سنت است5
بعد از اتمام وضو خواندن دو رکعت نماز به نیت نماز وضو  ،خواهر مسلمانم

به من خبر  ،بالل ای»: به بالل فرمود صخدا رسول: گوید س ابوهریره. مستحب است

ای؟ چون من در بهشت صدای پای تو  ای انجام داده ر کنندهبده چه کار نیکو و امیدوا

ام به جز  ارکننده انجام ندادهوروی خودم شنیدم، عرض کرد عملی آن چنان امید را پیش

ای که خدا نصیبم  ام به اندازه ام شب و روز هر وقت وضو گرفته این که عادت داشته

 .(علیه متفق). «ام فرموده نماز خوانده

هرکس به خوبی »: فرمود صخدا رسول: صحیح خود آورده است امام مسلم در

وضو بگیرد و با حضور قلب روی به قبله دو رکعت نماز بخواند ورود به بهشت برای 

 .(مسلم). «شود او واجب می

 ـ مکروهات وضو 1
وضو گرفتن در مکان نجس مکروه است چون امکان دارد  ،خواهر مسلمانم ـ ای1

 .ن مکان لباس و تن شما نجس گرددبر اثر وضو گرفتن در آ

ـ شستن اعضاء تا سه مرتبه مستحب است و افزودن بر آن مکروه است، زیرا 2

این است وضوی من و وضوی »: ای وضو را سه بار شسته و فرموداعض ص پیامبر

 .(ماجه روایت ابن). «پیامبران قبل از من

آمد و از  ص خدا شعیب آمده که مردی اعرابی نزد رسول در حدیث عمروبن

عضای وضو را سه مرتبه سه مرتبه ا :در جواب فرمود ،ایشان درباره وضو سوال کرد
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وضو گرفتن همین است پس هرکس بر آن بیفزاید کار بدی »: سپس فرمود. بشویید

 .(ماجه روایت از ابوداود و نسائی و ابن). «کرده و بر خودش ستم نموده است

هر  صخدا اف در آب مکروه است، زیرا رسولبدان که اسر ،خواهر مسلمانم ـ ای6

 .(روایت از ترمذی). گرفت د آب وضو میگرفت با مقدار یک م وقت وضو می

اسراف »: فرمود. که مشغول وضو گرفتن بودگذرش بر سعد افتاد  ص خدا رسول

و اگر چه در  بلی»: خدا؟ فرمود رسول اسراف هست ای در آب هم: عرض کرد «مکن

 .(ماجه روایت از ابن). «یدکنار رودجاری باش

 .ـ وضو گرفتن از آبی که برای وضوی زنان مستعمل شده است کراهت دارد4

 .(روایت از ترمذی)

 ـ چگونگی وضوی کامل4
 ـ اول با حضور قلب نیت وضو داشته باشید1

 .و الحمداهلل  بگویید اهلل ـ پس از آن بسم2

 .ـ دو دست را سه مرتبه تا مچ دست بشویید6

 مرتبه مضمضه را انجام دهیدـ سه 4

 .ـ بعد از آن مسواک بزنید6

ـ استنشاق را سه بار انجام دهید و در صورتی که روزه نیستید در مضمضه و 3

 .استنشاق و استنثار مبالغه کنید

درست است که با دست راستت مشتی آب برداشته و نصف  ،ای خواهر مسلمان

ستنشاق به کار برید و استنثار را با آن را برای مضمضه و نصف دیگر آن را برای ا

 .دست چپ و هر سه را سه بار انجام دهید

 .ـ بعد از آن سه بار صورت خود را بشویید6

الزم است که شستن صورت طوالً از موی سرآغاز و در پایین تا انتهای چانه و 

 .عرضاً از نرمی گوش تا نرمی گوش دیگر را فرابگیرد

 .ج سه بار بشوییدـ سپس دست راست را با آرن 6
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ها را از نوک انگشتان آغاز نموده و میان آنها خالل  الزم است که شستن دست

 .انجام داده و انگشتر و النگوهای دستت را به خوبی تکان بده

اند  تر شده ـ بعد از آن تمام سر، یا یک چهارم آن را با هر دو دست که با آب تازه6

ر آغاز کرده و از پشت سر به طرف پیشانی از پیشانی به طرف پشت س. مسح نمایید

سپس ظاهر و باطن دو گوش را با آبی که در . آن هم فقط یک بار باشد. باز گردانید

 .دست باقی مانده یک بار مسح نمایید

ـ بعد از آن پای راست و پای چپ را هر کدام سه بار با دو قوزک بشویید، و 18

دقت پاشنة پا را شسته و این ترتیب را رعایت و به . خالل انگشتان پا را مراعات بکنید

مبادا . ای از اعضای وضو را در شستن ترک ننمایید که هیچ نقطه یدکنید و احتیاط کن

واجب است بر تو ای خواهر مسلمانم در مصرف آب . وضو و نماز شما باطل گردد

پی جویی نموده و از اسراف جداً خودداری نمایید و شستن اعضای وضو، پیا صرفه

و در . بوده و پیش از خشک شدن عضوی عضو بعد از آن را بشویید، مگر به قدر نیاز

 .اثنای وضو صحبت نکنید

 َلُه َشِريَك اَل َوْحَدُه الَّلُه ِإاَل ِإَلَه اَل َأْن َأْشَهُد»: ـ هرگاه وضو تمام شد بگویید11

اگر « اْلُمَّتَّطِهِريَن ِمَن َواْجَعّْلِّنى الّتَواِبنَي ِمَن اْجَعّْلِّنى الَّلُهَم َوَرُسوُلُه َعْبُدُه ُمَحَمًدا َأَن َوَأْشَهُد

 ِمَن َواْجَعّْلِّنى الّتَواِبنَي ِمَن اْجَعّْلِّنى الَّلُهَم»: وانید این دعا را بر آن بیفزاییدت خواستید می

 .«اْلُمَّتَّطِهِريَن

 کند ـ آنچه وضو را باطل می70

یش و پس به مقدار کم یا زیاد وضو را باطل ـ خارج شدن ادرار و مدفوع از پ1

 . کند می

 :فرماید خداوند می

﴿           ﴾ (6/ مائده). 
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کرم یا مو یا سنگ و غیره خارج شود، وضو باطل [ راه مدفوع]اگر از پشت 

برای »: در خطاب به زن مستحاضه که فرمود صا گردد به دلیل فرمودة رسول خد می

 .(روایت از ابوداود). «هر نمازی وضو بگیرد

تر از معده  اگر مخرج عادی مسدود باشد و چیزی پایین: گویند حاب شافعی میاص

کند، و اگر چیزی باالتر از معده خارج شود بر دو قول  خارج شود، وضو را باطل می

 :است

 .کند وضو را باطل می: بنابر قول اول

 .کند را باطل نمیوضو : و بنابرقول دوم

تعالی است که  ولی دلیل ما بر باطل شدن وضو بر اساس عموم قول خدای

﴿: فرماید می           ﴾  و حدیثی است که امام بخاری روایت

نماز هیچ کدام از شما در صورت باطل شدن »: فرماید می ص کرده که رسول خدا

 .«وضو پذیرفته نیست
مفهوم حدیث عام بوده و شامل ادرار، مذی، ودی، غائط و هر چیزی که از پس و 

 .گردد پیش فرد خارج شود، می

 

 :ـ خواب2

 :خوابیدن بر دو قسم است

این نوع خوابیدن اعم از این که کم باشد یا زیاد وضو را باطل : خوابیدن بر پهلو( أ)

 .کند می

 :مورد دو قول وجود داردخوابیدن در حالت نشسته که در این ( ب)

کند و اگر کم باشد آن را  بنا بر قول نخست اگر خواب زیاد باشد وضو را باطل می

 .کند و این، قول مالک و ثوری و اصحاب رأی است باطل نمی
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که قول شافعی است خوابیدن بر این حالت اگر چه زیاد هم باشد : بنا بر قول دوم

است  الت محل خروج محکم به زمین چسبیدهکند، چون در این ح وضو را باطل نمی

خوابیدند وقتی که بیدار  می صخدا اصحاب رسول»: به دلیل حدیث انس که گوید

 .(روایت از ترمذی) . «خواندند بدون این که وضو بگیرند شدند نماز می می

نشستند و  به انتظار نماز عشاء می ص خدا اصحاب رسول: در عبارتی دیگر آمده

خواندند بدون این  بردند، بعداً نماز می چیره شده و سر به جیب فرو می خواب بر آنان

این حدیث اشاره به همة نصوص داشته و عموم آنها تخصیص . که وضو بگیرند

شود یعنی مانند  کند و وضو باطل نمی شود، زیرا این حالت خروج حدث را منع می می

 .نماید خوابیدن کم است که وضو را باطل نمی

 :ءـ إغما3

و واجب است که [ کند وضو را باطل می]علماء بر این اجماع دارند که بیهوش 

چون شخص بیهوش از نظر حواس . شخص بیهوش بعد از به هوش آمدن وضو بگیرد

بنابراین همانطوری که بر شخص خوابیده گرفتن . تر است احساس از انسان خوابیده بی

بعد از به هوش آمدن به طریق وضو واجب است بر انسانی که دچار بیهوشی شده 

 .اولی واجب است

 :ـ خواب در حال خواندن نماز4

 :در این مورد سه قول وجود دارد. در حال ایستاده یا در حالت رکوع و سجود 

 .کند وضو را باطل می: قول شافعی که گوید: یکم

. اند اگر چه از عموم احادیثی که در مورد باطل شدن وضو، روایت شده: به نظر من

باید محل حدث : که گوید /تخصیصی وارد نشده است با وجود این، قول شافعی

تواند به عنوان یک قاعده، بیشتر  در حال خواب محکم به زمین چسبیده باشد، می

 .مورد قبول واقع شود، زیرا محل حدث در حاالت رکوع و سجود با زمین فاصله دارد
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کند، زیرا مذهب او بر این  ل نمیوضو را باط: قول ابوحنیفه است که گوید: دوم

کند ولو این که زیاد باشد، به دلیل  خوابیدن در هیچ حالتی وضو را باطل نمی: است که

احیاناً در حال  صخدا رسول»: روایت کرده که ب حدیثی که عبداهلل ابن عباس

شد و به نماز ادامه  کشید و سپس بلند می رفت و خرناسه می سجده به خواب می

وضو : شما خوابیدی و بعد از آن بدون وضو نماز خواندی؟ فرمود: به او گفتم داد، می

. «شود بر کسی است که بر پهلو بخوابد چون هرگاه بر پهلو خوابید مفاصل او شل می
 .(روایت از ابوداود)

در فرورفتگی مقعد و جمع شدن محل : ظاهر قول احمد بر این است که: سوم

عود مساوی و مشابه به هم بوده و خوابیدن در این خروج حدث، در حالت قیام و ق

گردد و چه بسا خروج حدث در حالت ایستاده  دو حالت موجب بطالن وضو نمی

رسد، زیرا اگر خواب او عمیق و سنگین گردد بر زمین  تر و بعیدتر به نظر می مشکل

 .خواهد افتاد

وده و خواب در همچنین به خواب رفتن در حال سجده، و بر پهلو با هم مساوی ب

کند، چون در هر دو حال میان مقعد و زمین فاصله  هر دو حالت وضو را باطل می

 .گردد ایجاد شده و خروج حدث آسان می

هدف از تفصیل دادن این مسئلة فقهی، توضیح بیشتر برای خواهر : باید گفت

 .مسلمان است تا در این باره ابهامی برای او باقی نماند

شکند و نماز را  هب این است که خواب در نماز، وضو را میبنابراین، أصح مذ

سازد و خوابیدن در حال سجده مشابه خوابیدن در حال خواب برپهلو بوده و  باطل می

 /کند، با این توضیح معلوم شد که رأی ما همان رأی شافعی نماز و وضو را باطل می
 .است

 :خوابیدن در حالت تکیه دادن نشیمنگاه به جاییـ 5
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ر خواهر مسلمان الزم است هرگاه با وضو در حال نشسته به خواب طوالنی فرو ب

رفت بعد از بیدار شدن، وضو بگیرد چون این حال شباهت بیشتر به حال بر پهلو 

 .کند ولی خواب کم در حال نشستن وضو را باطل نمی. خوابیدن دارد

 :شک در خوابیدن

ای یا خیر یا به  که به خواب رفتهخواهر مسلمانم اگر دچار شک و تردید گردیدی 

ای یا حدیث نفس بوده در این  دانی خواب دیده ذهن شما چیزی خطور کرد که نمی

 .صورت بر شما وضو الزم نیست

 

 :ـ مرتد شدن6

ارتداد عبارت از گفتن کلمة کفر است و باعث بطالن تمام اعمال نیکوی انسان 

 :فرماید خداوند می. گردد می

﴿             ﴾ (63/ زمر). 
 .«گردد ورزی اعمال نیکوی تو تباه می گمان اگر شرک بی»

نماید، چون ارتداد، انسان را از اسالم خارج  همچنین إرتداد تیمم را باطل می

 .آید ارتداد به وسیلة نطق یا اعتقاد یا شک در مسلمات دینی پیش می. کند می

د و به ایمان و اسالم بازگردد نباید قبل از گرفتن وضو، هرگاه شخص مرتد توبه کن

 .نماز بخواند ولو این که مدت ارتداد کم و قبل از آن دارای وضو بوده باشد

اما شافعی گوید . کند ارتداد وضو را باطل نمی: شافعی، ابوحنیفه و مالک گویند

 .کند تیمم را باطل می

 :فرماید ه که میسوره بقره استنباط شد 216این حکم از آیة 

﴿                              ﴾
 .(812/ بقره) 
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و هرکس از مشا از دین خودش برگردد و در حال کفر مبیرد اعمال چنان کسانی نابود و تباه »
 .«گردد می

 :بهتانای پیرامون دروغ و غیبت و  مسأله

 .کنند آیند ولی وضو را باطل نمی ها اگرچه از گناهان بزرگ بشمار می این

 :شرمگاه ـ مسح7

هرزن یا مردی به طور عمدی دست را بر شرمگاه خود زند وضو بر او واجب 

هرکس به »: فرماید صحضرت: شود، به دلیل حدیثی که حاکم روایت کرده که می

 .«شرمگاه خود دست زند باید وضو بگیرد
هر مردی که به عورت »: فرموده ص پیامبر: که لحدیث بسره دختر صفوان

 .(روایت از پنج محدث).  «خود دست بزند نباید نماز بخواند تا اینکه وضو بگیرد

 :ـ خوردن گوشت شتر 8 

آیا بعد از خوردن گوشت : صخدا به دلیل سوال یکی از اصحاب از رسول

: وشت شتر چه؟ فرموداز خوردن گ: گفت. ستیاگر خوا: گوسفند وضو بگیریم؟ فرمود

 .(روایت از مسلم). بله

این حدیث : اند وضو را الزم ندانسته و گفته  جمهور اصحاب: ولی باید گفت

 .منسوخ است

جمهور علماء از جمله ائمة اربعه وضو گرفتن بعد از خوردن گوشت شتر را الزم 

 .اند ندانسته

 کنند چیزهایی که وضو را باطل نمی

 :ـ تماس پوست زن و مرد با یکدیگر1

به . گردد هرگاه بدن زن و مرد بدون حائل باهم تماس پیدا کردند، وضو باطل نمی

در حالی که روزه بود او  صخدا رسول: روایت کرده که ل دلیل حدیثی که عایشه



 فقه جامع بانوان        118

 

 روایت. )نماید کند و نه روزه را باطل می بوسه نه وضو را باطل می :را بوسید و فرمود

 .(از بزار

یکی از همسران خود را  ص خدا  روایت شده که رسول ل همچنین از عایشه

 .(به روایت از چهار محدث و امام احمد) .بوسید و برای نماز رفت و وضو نگرفت

کند، به دلیل حدیثی که امام مالک در  ولی تماس از روی شهوت وضو را باطل می

بوسیدن زن و دست زدن به »: کند که میروایت  ب عمر بن کتاب الموطأ از عبداهلل

او، مالمسه است هرکس زن خود را ببوسد یا بدون حائل به وی دست زند باید وضو 

  .«بگیرد
هر وقت زن از روی شهوت و بدون حائل با شوهرش تماس پیدا کرد وضوی او 

 .شود نیز به محض تماس پوست هر دو با هم باطل می

 :ـ شک در وضو2

تمیم به نقل  عبادبن. کند بدان که شک در وضو آن را باطل نمی ،مخواهر مسلمان ای

سؤال شد که گاهی انسان در اثنای نماز چنین  ص خدا از رسول: گوید از عمویش می

از نمازش خارج نشود مگر »: یزی از او خارج شده است؟ فرمودکند که چ خیال می

 .(عت غیر ازترمذیروایت از جما)  «ه صدایی بشنود یا بویی احساس کنداین ک

هایی که در اثناء نماز عارض شده  ها و وسوسه این حدیث بر عدم توجه به شک

داند، و دلیل بر عدم  آن را از شیطان می ص هایی که حضرت وسوسه. داللت دارد

ها است، مگر این که اقل مورد یقین آن  انصراف از نماز بر اثر این شک و وسوسه

 .بود و مشاهدة مادة خارج شده حاصل شودمانند شنیدن صدا و استشمام 

ای بزرگ از قواعد دین است مبنی بر این  این حدیث یکی از اصول اسالم و قاعده

و . اصل در اشیاء بقاء آن بر حال خود است، مگر این که خالف آن متیقن گردد: که

 .سازد عارض شدن شک زیانی به آن اصل وارد نمی

اگر یکی از شما چنین »: فرمود ص خدا ولرس: روایت شده که س از ابوهریره

احساس کرد چیزی از شکم او در حال خارج شدن بوده ولی نسبت به خروج و عدم 
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. «آن، دچار اشکال شد، تا صدایی نشنود یا بویی احساس نکند از مسجد خارج نشود
 .(روایت از مسلم و ترمذی)

 :ـ بیرون آمدن خون از راههای غیر عادی3

شوند  وپس خارج می هایی که غیر از پیش ن الزم است بداند خونر خواهر مسلماب

 .کنند خواه زیاد باشد یا کم بینی، وضو را باطل نمی مانند حجامت و خون

در حال نماز ظاهر شد و آن را دور  ساوفی ابی از دهان ابن  به این دلیل که خون

 .انداخت و به نمازش ادامه داد

 .کرد خواند که خون زخمش فواره می در حالی نماز می س عمربن خطاب

 .ها است گونه خون و این، دلیل بر عدم نقص وضو بر اثر این

 :ـ استفراغ4

کند زیرا حدیثی که داللت بر باطل  استفراغ، کم باشد یا زیاد وضو را باطل نمی

 .شدن وضو کند وارد نشده است

کردی بر تو هر وقت در تعداد شستن اعضای وضو شک  ،بدان ای خواهر مسلمانم

صحبت کردن در اثنای وضو گرفتن مباح است . الزم است یقین را بر حداقل بنا نمایید

 .و آیه یا حدیثی دال بر نهی از آن وجود ندارد

چنانچه برای شما خواهر مسلمان بحث کردیم، دعا بعد از نماز سنت است ولی در 

 .مورد دعا به هنگام غسل اعضای وضو نصی وارد نشده است

ی خواهر یا برادر مسلمان جایز است برای وضو گرفتن از دیگران کمک بگیرد برا

 .و همچنین خشک کردن اعضا به وسیله حوله و امثال آن جایز است
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 ـ اموری که وضو گرفتن در اثر آنها مستحب است77

 :ـ غسل میت1

بر تو مستحب است بعد از غسل میت وضو بگیری، خواه میت  ،خواهر مسلمانم

اشد یا کبیر، مسلمان باشد یا غیر مسلمان، چون دست شخص غاسل غالباً با صغیر ب

 .کند عورت میت تماس پیدا می

 :ـ مستحاضه2

ریزی  شود که دائماً و به غیر از دوران قاعدگی خون مستحاضه به زنی گفته می

ریزی حدثی دیگر از آنها خارج  دارد، برای چنین زنانی مستحب است اگر غیر از خون

 صباشد به هنگام اقامة هر نمازی تجدید وضو نمایند به دلیل فرمودة حضرت نشده
روایت از ). «سپس برای هر نمازی وضو بگیر... »: حش فرمودج ابی که به فاطمه بنت

 .(ابوداود و ترمذی و نسائی

 ـ اموری که وضو برای آنها واجب است71
 :بگیردبر خواهر مسلمان واجب است برای ادای نماز و طواف وضو 

 .اعم از این که نماز واجب باشد یا سنت و یا نماز میت

همچنین وضو برای طواف بیت واجب است اعم از این که طواف واجب باشد یا 

 صخدا نقل نموده که رسول ب عباس بن به دلیل حدیثی که عبداهلل. طواف سنت
ا حالل طواف نماز است با این تفاوت که خداوند صحبت کردن در طواف ر»: فرمود

کرده است، پس اگر در هنگام طواف صحبت کردید به جز در کار خیر صحبت 

 .(خزیحه و ابن بی شیبها روایت از ترمذی و دار قطنی و حاکم و ابن) . «نکنید

 

 ـ دست زدن زن به مصحف75 
 :تواند در هر حالتی به غیر از دو حالت قرآن دست بزند زن مسلمان می
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 (بجز در ضرورت)ض حالت نفاس و حی: حالت اول

 (به غیر از مواقع ضروری. )حالت جنابت: حالت دوم

. «تواند به قرآن دست بزند فقط انسان پاک می»: فرموده است ص خدا رسول  چون
 .(روایت از هیثمی)

 .پس دست زدن به قرآن برای زنی که وضو ندارد جایز نیست

 ـ اموری که داشتن وضو برای آنها مستحب است79

 :اـ ذکر خد1

وضو داشته باشی به  ألمستحب است به هنگام ذکر خدای ،خواهر مسلمانم ای

سالم کرد در حالی که مشغول  صخدا بر رسول»: که س منقذ دلیل حدیث مهاجربن

وضو گرفتن بود و آن حضرت تا وضو را تمام نکرد جواب سالم او را نداد، سپس 

ر خدا را بدون طهارت ناپسند مانعی برای جواب سالم تو نداشتن جز اینکه ذک: فرمود

 .(ماجه روایت از احمد و ابوداود و ابن). «دانم می

حسن به خاطر این حدیث، قرائت و ذکر خدا را بدون طهارت مکروه : قتاده گوید

 .دانست می

 :ـ هنگام خواب2

: که س عازب دلیل حدیث براء بن به. وضو گرفتن به هنگام خواب مستحب است

. هرگاه به بستر خواب رفتی همانند وضوی نماز وضو بگیرد»: فرموده صخدا رسول

َأْسَّلْمُت َنْفِّسْي ِإَلْيَك، َوَوَجْهُت  الَّلُهَم»: سپس بر پهلوی راست بخواب و این دعا را بخوان
ْيَك اَل َمّْلَّجَأ َواَل َمّْنَّجا َوَفَوّْضُت َأْمِرْي ِإَلْيَك، َوَأْلَّجْأُت َظْهِرْي ِإَلْيَك، َرْغَبًة َوَرْهَبًة ِإَل َوْجِهْي ِإَلْيَك،

  .«ِمّْنَك ِإاَل ِإَلْيَك، آَمّْنُت ِبِكَّتاِبَك اَلِذْي َأْنَزْلَت َوِبَّنِبِيَك اَلِذْي َأْرَسّْلَت
نفس خود را تسلیم تو کردم و روی خود را به سوی تو کردم و امر  ،خداوندا»

گاه و  تکیه ه تو است، هیچبیم و امیدم متوج. خود را به تو سپردم و بر تو تکیه کردم

ام، و  ای ایمان آورده هیچ پناهگاهی به جز تو وجود ندارد، خدایا به کتابی که نازل کرده
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اگر آن شب بمیری مردنت بر فطرت : و فرمود. «ای ایمان دارم به پیامبری که فرستاده

دعا را بر : براء گوید. پاک است، و این دعا آخرین سخن تو به هنگام شب باشد

... نه »: را گفتم، فرمودند  ی کلمة رسولحضرت باز خواندم ولی به جای کلمه نب

 .(روایت از احمد و بخاری و ترمذی). «َوِبَّنِبِيَك اَلِذْي َأْرَسّْلَت

 :ـ برای شخص جنب3

 :خص جنب وضو گرفتن، مستحب استم است بدانید که در سه حالت برای شالز

هرگاه یکی از شما با همسرش مقاربت »: ثهنگام تکرار جماع به دلیل حدی (أ)

 .«کرد و تصمیم به اعادة آن گرفت باید وضو بگیرد
 .هرگاه با حالت جنابت ارادة خوردن یا آشامیدن نمودی( ب)

 .هرگاه با این حالت ارادة خواب کردی وضو مستحب است( ج)

 :ـ تجدید وضو4

وضو را  را انجام دهی برای هر نمازی صهروقت خواستی سنت آن حضرت

به هنگام هر نمازی  ص خدا رسول: که گوید س تجدید کن، به دلیل حدیث بریده

 ،کرد و در روز فتح مکه وضو و مسح خفین را یک مرتبه انجام داد وضو را تجدید  می

عمداً چنین »: فرمود! گرفتی گونه وضو نمی اینخدا قبالً  عرض کرد ای رسول س عمر

 .(م و احمدروایت از مسل). «ای عمر  کردم

هرکس با داشتن وضو به »: فرمود می صخدا رسول: گوید ب عمر بن عبداهلل

روایت از ابوداود و ترمذی ). «تجدید آن بپردازد، ده حسنه برای او نوشته خواهد شد

 .(ماجه و ابن

 گرفت، ولی بعضی از اصحاب برای هر نمازی وضو می ص خدا گونه رسول بدین

  خواندند میچند نماز را با یک وضو. 

 های دیگر ـ دست زدن به کتاب73
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ها ولو این که  هایی غیر از قرآن مانند کتب فقه و تفسیر و رساله دست زدن به کتاب

ای برای قیصر  نامه ص آیات قرآن در آن نوشته شده باشد جایز است، زیرا پیامبر

 .شوند ها و رسائلی قرآن نامیده نمی نوشت که آیه قرآن در آن بود، چون کتاب

 ـ اموری که بر شخص جنب حرام است76

 :ـ نماز1

 :فرماید خداوند متعال می

﴿...                        

      ﴾ (48/ نساء). 
گویید و در حالت جنب به مناز  د تا وقتی که بدانید چه میدر حالت مستی مناز نگذاری...»

 .«غسل کنید، مگر اینکه مسافر باشیدنایستید تا آنگاه که 
 

 اهلل بیت ـ طواف2

 :ـ دست زدن به قرآن و حمل آن3

هیچ کدام از اصحاب در حرام بودن حمل قرآن و دست زدن به آن توسط شخص 

 .ن مسئله اتفاق دارندجنب اختالف ندارند و ائمه مذاهب بر ای

 :ـ ماندن در مسجد4

  بر خواهر مسلمان حرام است در حال قاعدگی در مسجد بماند، به دلیل حدیث

مسجد شد و با صدای بلند  داخل صحن این صخدا رسول: که گوید ل سلمه ام

به تأکید مسجد برای زنان در حال قاعدگی و افرادی که جنب باشند حالل »: فرمود

 .(ماجه و طبرانی یت از ابنروا). «نیست
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این حدیث بر درست نبودن ماندن حایض و جنب در مسجد داللت دارد، ولی 

سورة نساء به آن  46تواند از آن عبور نماید چنانچه در آیه  شخص جنب یا حایض می

 .تصریح شده است

بر یکی از همسرانش  ص خدا رسول»: گوید روایت شده که می ل از میمونه

خواند،  نهاد و قرآن می ض بود داخل شد و سر خود را در آغوش او میکه در حال حی

و یا یکی از ما که در حال حیض بود حصیر کوچک حضرت را برداشته و در مسجد 

 .(روایت از احمد و نسائی). «گستراندیم می

 ـ مبحث قرائت قرآن برای شخص جنب75 
حمل  زند و آن رابرای انسان جنب جایز است قرآن بخواند ولی به آن دست ن

ق اما بعضی از ائمه دست زدن به آن را برای تعلیم و تعلم در دو حالت فو. )نکند

 .ولی در حال جماع قرائت قرآن حرام است .(شمارند ضرورت دانسته و جایز می
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 حیض و نفاس
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 و تعریف آن نخست حیض
های  حیض خونی است که از رحم زن بعد از بلوغ خارج شده و عادة در زمانی

روز و  کمترین زمان آن یک شبانه. مشخصی بوده و حکمت آن، تربیت فرزند است

کمترین . باشد روز می روز و غالب آن شش یا هفت شبانه بیشترین زمان آن پانزده شبانه

زمان پاکی بین دو حیض، سیزده یا پانزده روز بوده و بیشترین آن حدی ندارد و غالب 

هنگام آبستن این خون با ارادة خدا در . روز است و چهار آن بیست و سه یا بیست

به همین خاطر است که در ایام حاملگی خارج . گردد رحم به تغذیة کودک تبدیل می

بعد از زایمان، خداوند آن را با حکمت خودش برای تغذیة نوزاد به شیر . شود نمی

بینند، بنابراین،  نماید، و به این دلیل است که زنان شیرده کمتر قاعدگی می تبدیل می

هروقت زن، آبستن یا شیرده نباشد خون در رحم او بدون مصرف باقی مانده و به 

گردد، و چنانچه گفته شد این  طور غالب ظرف شش یا هفت روز در هر ماه خارج می

 .شوند روزها گاهی کمتر یا بیشتر می

 :همبتدأه، و معتاده و مستحاض: اند زنان در رابطه با حیض بر سه دسته

 :ـ مبتدأه1

بیند و حکم او این است  شود که برای اولین بار خون حیض را می به زنی گفته می

که به محض مشاهدة خون ترک نماز و روزه کرده و از جماع پرهیز کند و تا تمام 

ماند و هرگاه مدت آن سپری شد غسل  م طهر منتظر میاشدن مدت آن و فرا رسیدن ای

ریزی بیش از پانزده روز طول کشید  اگر خون. گیرد روزه می خواند و کند و نماز می می

 .شود که متعاقباً حکم آن خواهد آمد مستحاضه نامیده می

شد به این معنی یک یا دو  وقت قطع می اگر در فاصله پانزده روز به صورت پاره

 گردید بر وی الزم است در ایام کرد و به همان اندازه قطع می روز خون را مشاهده می

طهر غسل نموده و عبادات را انجام دهد و به محض مشاهده مجدد آن ترک عبادت 

 .«هرگاه حیض فرا رسید نماز را ترک کنید»: فرماید نماید، به دلیل حدیث که می
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 :ـ معتاده2

روزهای قاعدگی او معلوم باشد حکم او نیز این  که شود یگفته م یمعتاده به زن

نماید و از جماع بپرهیزد، و اگر بعد از  رکه را تاست در ایام قاعدگی نماز و روز

سپری شدن ایام آن، خون زرد یا کدر را مشاهده کرد به آن توجه نکند به دلیل قول 

مایع زرد رنگ و کدر بعد از طهارت را حیض به حساب »: که گفته ل عطیه ام

 .(علیه متفق). «آوردیم نمی

را مشاهده کرد حیض محسوب  ولی اگر در اثناء روزهای عادتش زردی یا کدر

 .شود و نباید اقدام به غسل و نماز و ورزه نماید می

ریزی از مدت معتاد ماهانه تجاوز  اگر خون: نظر برخی از اهل علم بر این است

تواند خود را پاک کرده و نماز بخواند مادام از پانزده  کرد بعد از گذشت سه روز می

اید، زیرا در این صورت مستحاضه محسوب و روز با احتساب مدت معتاد تجاوز ننم

 .در مورد غسل و نماز حکم مستحاضه را دارد

شود  آنچه از عادت ماهانه تجاوز کند موجب ترک نماز نمی: برخی از فقها گویند

مگر این که دو یا سه مرتبه تکرار گردد که در این صورت جزء مدت معتاد به شمار 

 .رسد ر و قوی به نظر میکه در واقع، این رأی آشکا. آید می

 

 :ـ مستحاضه3

ریزی وی قطع نشود، و حکم آن  شود که جریان خون مستحاضه به زنی اطالق می

اگر قبل از این که به استحاضه مبتال گردد معتاده باشد و عادات ماهانة : چنین است

 شد حیض خود را به یاد داشته باشد، طبق عادت سابق روزهایی را که در آن قاعده می

کند، و بعد از انقضاء آن  به حساب آورده و از خواندن نماز و گرفتن روزه دوری می

کند، و اگر سابقاً عادت نداشته  نماید و جماع می غسل کرده و نماز و روزه را انجام می

یا این که داشته ولی زمان و تعداد روزها را فراموش کرده است، چنین کسی اگر 

گون بودن آن را تشخیص دهد در  گون و سرخ سیاه های خون از قبیل بتواند رنگ
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گون قاعده است و بعد از تمام شدن آن، مادام که از پانزده  روزهای جریان خون سیاه

 .کند روز تجاوز نکرده باشد غسل نموده و نماز و روزه را برگزار می

ها را از یکدیگر تشخیص دهد، عادت غالب هرماه را  ولی اگر نتواند رنگ خون

دگی محسوب کرده، شش یا هفت روز از نماز و روزه و جماع دوری کند و بعد قاع

 .از سپری شدن آن، غسل نموده و نماز بخواند و روزه بگیرد

ای تمیز یا  گیرد و شرمگاه خود را با پارچه زن مستحاضه برای هر نمازی وضو می

. نماز خون هم بیایدخواند حتی اگر در اثنای  بندد و نماز می پنبه و امثال آن محکم می

که دربارة  ل سلمه به دلیل حدیث ام. شود جز در حالت ضرورت با وی جماع نمی

منتظر »: استفتاء کرد؟ فرمود صخدا زنی که خون حیض او جریان دارد از رسول

ای جلو خود را محکم  بماند چون مدت را پشت سرگذاشت غسل کرده و با پارچه

 .(ز ابوداود و سنائیروایت ا). «ببندد و نماز بخواند

ایست که عادت سابق خود را فراموش نکرده  این حدیث بیانگر حکم مستحاضه

 .است

هر : به او گفت صخدا شد رسول که مستحاضه می»: جیش گوید بنت ابی فاطمه

شود، در این مدت از خواندن  وقتی خون حیض باشد سیاه است و تشخیص داده می

ه نبود بعد از غسل وضو بگیرد و نماز بخوان چون نماز پرهیز کن و اگر رنگ آن سیا

   .«ریزی از رگ است نه خون حیض این، خون

 ( روایت از ابوداود و سنائی با تصحیح حاکم) 

ایست که غیر معتاده بوده و یا عادت سابق خود  این حدیث بیانگر حکم مستحاضه

 .های خون او متفاوت باشد را فراموش کرده و رنگ

شدم برای استفتاء خدمت  من بسیار شدید مستحاضه می»: گوید شحجحمنه بنت 

ئیست از سوی شیطان، شش یا هفت روز را  این ضربه: رفتم فرمود صحضرت

حیض محسوب کن سپس غسل کن و بعد از غسل و محکم بستن جلو، بیست و 
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و سه روز باقیماندة ماه را روزه بگیر و نماز بخوان، و این برای شما  چهار یا بیست

 .(روایت از ترمذی). «بینند عمل نما کافی است و هر ماه به مانند زنانی که حیض می

تواند  این حدیث بیانگر حکم متسحاضه ایست که نه سابقاً عادت داشته و نه می

 .های آن را از هم تشخیص دهد رنگ

 ـ اموری که در حال حیض ممنوع است1 

 :ـ نماز1

جواب سؤال  صخدا چنانکه رسول. ستحیض، مانع وجوب نماز و برگزاری آن ا

 .(علیه متفق) «ه حیض فرا رسیدن نماز را ترک نماهرگا»: یک زن فرمود

شدیم برای قضای روزه  که قاعده می صخدا در زمان رسول»: گوید لعایشه

 .(علیه متفق) .«شد برای قضای نماز به ما امر نمیشد ولی  به ما امر می

 .شد ضای آن امر میاگر نماز بر حائض واجب بود به ق

علم بر اسقاط فرض نماز از حائض در ایام حیض اجماع دارند  اهل: منذر گوید ابن

و همچنین بر واجب نبودن قضای نمازهای ایام حیض اجماع دارند، به دلیل فرمودة 

هرگاه حیض فرا رسید نماز را »: یث فاطمة بنت ابی جیش که فرمودحضرت در حد

 .(متفق علیه) .«ترک نما

چرا حائض روزه »: در جواب زنی که از وی سؤال کرد لبه دلیل قول عایشه 

 کند؟ کند ولی نماز را قضا نمی را قضا می

من حروری نیستم ولی : آیا شما از حروریه هستی؟ در جواب گفت: عایشه گفت

شدیم برای قضای روزه به  که قاعده می صخدا در زمان رسول: کنم، گفت سؤال می

 .(علیه متفق) .«شد ولی برای قضای نماز به ما امر نمیما امر می شد 

چون خوارج قضای نماز بر حائض را : بدین خاطر بود لو سؤال عایشه 

 .دانند واجب می

 :ـ روزه گرفتن2
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که در خطاب با  صروزه بر زن حائض مسلمان واجب نیست به دلیل گفتة پیامبر

افتاد نماز و روزه را انجام حیض مگر چنین نیست که هر کدام از شما به »: آنان گفت

 .(روایت از بخاری). «چرا: دهد؟ گفتند نمی

های ایام حیض را قضا  بر زن حائض واجب است بعد از سپری شدن حیض روزه

 .نماید

 .اجماع بر این است قضای روزه بر حائض واجب است: منذر گوید ابن

 :ـ خواندن قرآن3

آن را بخواند و حدیثی که دربارة  تواند بدون دست زدن به قرآن زن حائض می

 .عدم جواز آن روایت شده باطل است

 ـ دست زدن به قرآن4

 :بر زن مسلمان حائض حرام است به قرآن دست بزند به دلیل آیه

﴿         ﴾ (20/ واقعه). 
حال  تنها در: فرماید میام که در نامة عمروبن حز صپیامبر و به دلیل فرمودة

 .(روایت از أثرم) .طهارت به مصحف دست بزنید

 :ـ ماندن در مسجد5

تواند در مسجد بماند ولی عبور از آن جایز  چنانچه در مبحث غسل گفتیم نمی

 .است

 :ـ طواف6

 صبر خواهر مسلمان حرام است در ایام حیض طواف نماید به دلیل گفتة پیامبر
ج هر عملی را انجام بده غیر از این مانند حجا»: که فرمود ل ب به عایشهطادر خ

 .(علیه متفق). «ک شدن اجتناب بکناکه از طواف تا هنگام پ

 :ـ جماع7
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 :جماع کردن با زن مسلمان در ایام حیض حرام است به دلیل آیة

﴿                    ﴾  

 (222/ بقره ) 
 .«در ایام حیض از زنان دوری کنید و به آنان نزدیک نشوید تا آن وقت که پاک شوند»

 :ـ طالق 8

طالق زن در حال حیض حرام بوده و این طالق بدعت است و بعداً در مکان خود 

 .به ذکر آن خواهیم پرداخت

 :ـ شروع عده ماهانه9

 :که فرماید ألخدای به دلیل قول

﴿                    ﴾  (883/ بقره). 
 .«بار عادت ماهانه انتظار بکشند زنان مطلقه باید به مدت سه»

 :فرماید می

﴿                              

 ﴾ (4/ طالق). 
اند اگر در  اند و مهچنین زنانی که هنوز عادت ماهانه نشده زنانی که از عادت ماهانه ناامید شده»

 .«عدة آهنا شک دارید بدانید عدة آهنا سه ماه است
حیض مانع صحت طهارت است . عدة ماهانه مشروط به عدم حیض شده است

ادرار، مانع صحت طهار  زیرا خروج خون موجب حدث شده و استمرار آن، مانند

 .شود می

در آنچه بر آن واجب یا از آن حرام و ساقط ( ریزی زایمان خون)حکم نفاس 

شود همانند حکم حیض بوده و خالفی در این مورد را سراغ نداریم، چون شروع  می

یابد و با  عده با وضع حمل پایان می است و نفاس قرء نیست و( طهر)عده با قرء 
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شود، چون این  را نیز دارد که نفاس دلیل بر بلوغ نبوده و تصور نمیحیض این تفاوت 

 .تصور قبل از آن واسطة حمل حاصل شده است

ـ هر وقت خون قطع شد نماز و روزه برای او مباح است ولی تا غسل نکند 18

و باید نمازهایی را که بعد از انقطاع خون و . نماز خواندن و جماع بر او حرام است

 .نخوانده است قضا نماید قبل از غسل

خالصه هر وقت خون حیض پایان یافت ولی هنوز غسل انجام نداده ممنوعیت 

 :گردد احکام ذیل در رابطه با او لغو می

 .چون سقوط آن به وسیله، حیض بوده و اکنون پایان یافته است: ـ نماز1

 .ـ وضو برای نماز به همان دلیل2

 .یست و مانند جنابت استچون غسل کردن مانع روزه ن: ـ روزه6

چون تحریم طالق در ایام حیض به خاطر به دارازا کشیدن زمان عده : ـ طالق4

 .است و اکنون بر طرف شده است

حکم سایر محرمات تا انجام غسل به قوت خود باقی است، زیرا بر شخص جنب 

 .باشد حرام بوده و در اینجا به طریق اولی حرم می

 یر از جماع، جایز استـ استمتاع از زن حایض غ5
استمتاع از زن حایض در باالی ناف و پایین زانو از نظر اجماع جایز است ولی 

 .جماع حرام است و امام احمد بر این رأی است

گونه در زمان قاعدگی چ: سؤال کرد ص خدا سعد انصاری از رسول عبداهلل بن

 .(روایت بیهقی) (اراز)از باالی زیرپوش : ؟ فرمودتوانم به همسرم نزدیک شوم می

 

 ـ کفارة جماع در حال حیض 9
. ای بر او نیست اگر از روی اجبار یا نبودن آگاه، زن مجبور به جماع گردید کفاره

امت من در برابر خطا و فراموشی و اجبار بر انجام »: فرموده است ص پیامبرخدا
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رش جماع ولی اگر با اختیار خود در حال حیض با شوه .«شوند کاری مؤاخذه نمی

ایر کفارات به فقرا بدهد، کرد باید نیم دینار از طالی خالص به عنوان کفاره مانند س

 .علمأ واهلل

 .حکم کفاره در حال نفاس مانند حیض است

 شود ـ زن حامله قاعده نمی 3
اگر زن حامله خونی را مشاهده کرد، این خون فاسد بوده و حیض نیست و این، 

هرگاه خون را : این است که گوید ل ی و عایشهمسیب و اوزاع بن قول سعید

 .مشاهده کرد نباید نماز بخواند

ت و باید عبادت را ساگر یک یا دو روز قبل از زایمان خون را مشاهده کرد نفاس ا

 .ترک کند

کند اگر امکان داشته  زن باردار خونی را که مشاهده می: مالک و شافعی گویند

و اسحاق نیز این قول روایت شده زیرا خون  باشد حیض است و از زهری و قتاده

 .رود مصادف با عادت بوده و حیض به شمار می

شود همان حکم  حکم نفاس در آنچه بر آن واجب یا حرام و یا از او ساقط می

حیض بوده و خالفی در این مورد وجود ندارد، چون شروع عده با قرء است و نفاس 

یابد و با حیض این تفاوت را نیز دارد که  قرء نیست و عدة با وضع حمل پایان می

شود، زیرا این تصور قبالً به واسطة حمل  نفاس دلیل بر بلوغ نبوده و تصور نمی

 .حاصل شده است

 تواند با همسرش جماع نماید ـ زن مستحاضه می6
. بر مستحاضه الزم است غسل کند مانند غسل حیض و برای هر نماز وضو بگیرد

: روایت کرده که ل قول هستند به دلیل حدیثی که عایشه مالک و شافعی بر این

من  ،خدا ای رسول: خدا آمد و عرض کرد ابی حبیش به خدمت رسول فاطمه بنت

توانم نماز  شود آیا می ریزی زیاد پاک نمی ام و به خاطر خون ام من مستحاضه مستحاضه
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ست بنابراین ها است و حیض نی ریزی رگ این خون»: فرمود صرا ترک کنم؟ پیامبر

را از بدن   در روزهای حیض نماز را ترک کن و چون روزهای آن سپری شد خون

 .(علیه متفق). «خود بشویید و نماز بخوانید

اش جماع کند، و الزم است یک  به نظر من جایز است که شوهر با زن مستحاضه

های حیض و استحاضه را تشخیص دهد و در این  زن مسلمان مستحاضه، رنگ خون

 .تواند خواندن نماز را متوقف و شوهرش از نزدیکی با او دوری کند حالت زوجه می

ها را تشخیص دهد باید بنگرد در سابق چه مدتی قاعده  اگر نتوانست رنگ خون

 .بوده است و به اندازة آن از نماز و جماع دوری کند

به جای حیض دچار استحاضه گردید و هرگاه زن مسلمان در آغاز بلوغش 

ن با کی از اقربای او نگریست و مطابق آریزی او تداوم پیدا کرد باید به عادت ی نخو

 .وی معامله شود

تواند بعد از  ـ هرگاه زنی روزهای قاعدگی خود را فراموش کرد می5

 .گذشت شش یا هفت روز غسل نموده و نماز و روزه را انجام دهد

حیض است بلکه تمام  در توان گفت یقیناً نمی: شافعی دربارة چنین زنی گفته

بنابراین باید برای هر نمازی غسل . ریزی دارد مشکوک است ن خونزمانی که در آ

 .کرده و روزه بگیرد و شوهرش با وی نزدیکی ننماید

ای است از  این ضربه»: دفرمو صخدا تر است چون رسول ولی قول اول صحیح

بعد از گذشت آن سوی شیطان و هرماه شش یا هفته روز را حیض حساب کن و 

ای بیست و چهار یا بیست و سه  غسل کن و هرگاه مشاهده کردی که پاکیزه گشته

کند و همانند  بگیر، اگر چنین کردی تو را کفایت می روز نماز بخوان و روزه شبانه

 .«کنند زنانی رفتار کن که حیض و طهر را به موقع مشاهده کرده و رفتار می
 .(روایت از ابوداود و ترمذی) 
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، خون را مشاهده کرد و آن را زیادی دهرگاه در غیر روزهای قاعدگی خو

تشخیص داد بر او الزم است بعد از انقطاع آن غسل جنابت نماید چون احتمال دارد 

    .خون حیض باشد

 ـ زن مبتدأه 1
روز از روی احتیاط صبر  را مشاهده کرد یک شبانه زن مسلمان مبتدأه اگر خون

گیرد، اگر ظرف پانزده روز  می وآن برای هر نمازی غسل کرده و وضکرده و بعد از 

کار را   کند و برای بار دوم و سوم همین خون وی قطع شد بعد از انقطاع آن غسل می

 .نماید تکرار می

شد  شود یعنی اگر زنی هر ماه سه روز قاعده می عادت ماهانه با یک بار ثابت می

همان سه روز ماه اول به عنوان عادت ماهانة او ولی یک ماه پنج روز قاعده گردید 

 .گردد محسوب می

ولی اگر در ماه سوم پنج روز قاعده گردیده، این پنج روز را عادت ماهانة او به 

 .آوریم حساب می

بیند هر پنچ روز را  اگر عادت او پنج روز بود ولی حاال یک روز در میان خون می

 .آید میحیض و افزون بر آن استحاضه به حساب 

بنابرقول اکثر فقهاء جماع با زن مستحاضه مطلقاً و بدون هیچ شرطی مباح است به 

 :دلیل روایتی که ابوداود از عکرمه و او از حمنه بنت جحش نقل کرده که حمنه گفته

گشت و  حبیبه مستحاضه می کرد و ام شدم و شوهرم با من جماع می من مستحاضه می

حبیبه همسر عبدالرحمن  حمنه همسر طلحه و ام. «کرد شوهرش با وی مقاربت می

سؤال کردند، اگر جماع با  صخدا عوف بودند و هر دو در این مورد از رسول بن

 .کرد برای آنان بیان می صایشان در حال استحاضه حرام بود، آن حضرت

ثابت روایت  زن مستحاضه باید نماز خوانده و روزه بگیرد، به دلیل حدیث عدی بن

کند  در ایام حیض نماز را ترک می»: دربارة مستحاضه فرمود صخدا رسول: کرده که
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ولی برای هر نمازی وضو . گیرد خواند و روزه می بعد از آن غسل کرده و نماز می

 .(روایت از ابوداود و ترمذی). «گیرد می

آمد و  صخدا حبیش نزد رسول ابی فاطمة بنت»: ایت شده کهرو ل از عایشه

غسل کن و بعد از آن : رای حضرت بازگو کرد در جواب او، فرمودخود را ب وضعیت

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .«ازی وضو بگیردمبرای خواندن هر ن

. کند شود مانند مذی است و وضو را باطل می چون خونی که از فرج خارج می

رد، بهتر است که خواهر مسلمان در چنین حالتی بعد از فرارسیدن وقت نماز وضو بگی

 .چون امکان دارد خون خارج شود و وضوی او باطل گردد

چیزی که بعد از وضو . مثل آن که وضو بگیرد و بعد از آن خون او قطع شود

 .شود گرفتن از فرج او خارج گردد باعث بطالن وضو می

 

 ـ جمع میان دو نماز4
 خدا برای زن مستحاضه جایز است دو نماز را با یک وضو بخواند چون رسول

 .حبیش امر کرد با یک غسل دو نماز باهم جمع کند به حمنه بنت ص

 .شوند شود و زنان دارندة چنین عذرهایی به آن محلق می راین امر قیاس میبو 

 دار شدن ـ کمترین سن حیض70
کمترین سن برای حیض نه ساله شدن است اما اگر قبل از آن خون را دید حیض 

اهد گرفت، زیرا تاکنون ثابت نشده قبل از نه نبوده و احکام حیض به آن تعلق نخو

هرگاه »: مروی است که گفته لزنی حیض ببیند در حالی که از عایشه  سالگی هیچ

 .(روایت از ترمذی) .«شود زن محسوب می دختر به سن نه سالگی رسید

 دار شدن ـ بیشترین سن حیض77
دید، در این باره دو سالگی خون را  بیشترین آن پنجاه سال است اگر بعد از پنجاه

 :روایت وجود دارد
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هرگاه زن به سن پنجاه سالگی : گفته ل آن خون، فاسد است چون عایشه: یکم

 .شود رسید از حیض خارج می

تر است،  شود این قول، صحیح اگر آن خون تکرار شد حیض محسوب می: دوم

حسن  هلل بنعبدا بن زمعه موسی عبداهلل بن عبیده بن روایت شده که هند دختر ابی

 .را در سن شصت سالگی به دنیا آورد س علی بن حسن بن

های عربی و در سن شصت سالگی  در سن پنجاه سالگی تنها زن: بکار گوید ابن

آورند و زنان غیر عرب در پنجاه سالگی یائسه  فقط زنان قریشی فرزند بدنیا می

 .تر هستند ای قوی رسند زیرا دارای بنیه شوند و زنان عرب تا شصت سالگی می می

 نفاس :دوم

 : نفاسـ تعریف 1

شود، و حکم آن از هر  نفاس عبارت از خونی است که در اثر زایمان خارج می

جهت مانند حکم حیض می باشد، زیرا آن نیز خون حیض است که به خاطر حمل، 

روز است به دلیل حدیث ام  شود، و بیشترین مدت آن چهل شبانه در رحم حبس می

چهل  صخدا در زمان رسول( زنی که زایمان کرده)زن نفساء »: ه گویدک ل سلمه

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .«نشست روز می شبانه

و تابعین بر این بوده که نفساء چهل  ص اهلل اجماع اهل علم از اصحاب رسول

کند، مگر این که قبل از آن پاکیزه شود و در این  روز نماز و روزه را ترک می شبانه

 .خواند صورت غسل کرده و نماز می

 ـ سقط جنین2

محسوب  اگر جنینی در صورت انسان کامل خارج شود خون بعد از آن نفاس

شود و اگر تصور انسان نداشت خون نفاس نیست بلکه فاسد است و او را از  می

 .دارد برپایی نماز و روزه باز نمی
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. د هشتاد و یک روز استگرد کمترین زمانی که صورت انسان در جنینی آشکار می

 صخدا از رسول س مسعود ابن ایست که عبداهلل زیرا جنین در شکم مادرش به گونه
واقع آفرینش هرکدام از شما در شکم مادرش  در»: نقل کرده که آن حضرت فرمود

[ علقه]روز به شکل نطفه است سپس به همان اندازه به صورت خون بسته  چهل شبانه

شود سپس  می( گوشت پاره)به همان اندازه تبدیل به مضغه  آید بعد از آن در می

روزی، اجل، عمل، و شقاوت : نویسد آید و چهار کلمه را بر وی می ی مأمور می فرشته

 .«یا سعادت
گیری انسان قبل از موعد امکان ندارد و غالباً قبل از رسیدن  شکل: اهل علم گویند

 .شود به نود روز شکل او کامل نمی

انگشت و ناخن و مو و امثال آن بر وی  جنینی که: خواهر مسلمان بداند الزم است

اگر چنین آثاری بر وی نمایان نباشد . ظاهر شده باشد، خون بعد از آن نفاس است

بلکه آن را در شکل پاره خون یا پاره گوشتی به دنیا آورد خون بعد از آن نفاس به 

 .آید شمار نمی

 ـ مدت آن3 

. نفاس حدودی مشخص نشده بلکه امکان دارد یک لحظه باشدبرای کمترین زمان 

ریزی  بنابراین هرگاه زایمان کرد و بالفاصله بعد از آن خون قطع شد یا بدون خون

زایمان کرد و نفاس وی سپری شد بر وی الزم است مانند زنان طاهره غسل کرده و 

فاس چنانچه گفتیم ولی بیشترین زمان ن. نماز و روزه و دیگر عبادات را انجام دهد

 .چهل روز است

 [خواه همراه خون باشد یا نباشد] است خواهر مسلمان بعد از زایمانمستحب 

همچنین در صورتی که سقط جنین کرد در هر زمانی باشد ولو این که . غسل نماید

 .مدت حمل هم کم باشد مستحب است غسل نماید

 ـ عالیمی که نشانة طهر است4
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اند اگر پنبه یا چیزی مثل آن را داخل فرج نمود و اثر خون خواهر مسلمان باید بد

ده نشد و این عمل را قبل از خواب و بعد از بیدار شدن انجام داد یا به جای یدر آن د

 .آن آب روشن مشاهده کرد، این، نشانة پاک شدن او از خون زایمان است

 

 ـ دوقلوها 5

ورد، مدت نفاس او از ه دنیا آب( یا بیشتر)های دوقلو  هرگاه خواهر مسلمان بچه

وب شفق زایمان کرد و از رقبل از غ ل چون فاطمة زهراشود،  آغاز می اولین دوقلو

به همین جهت . نفاس پاک شد و غسل کرد و نماز عشاء را در وقت خودش خواند

 .کمترین زمان نفاس یک لحظه و بیشترین زمان آن چهل روز است: است گفته شده

 (کند لت نییدلیل به مدعا دال)

 ـ اموری که در زمان نفاس بر زن حرام است6

به . هرچه بر زن حائض حرام است بر زن نفساء نیز بدون هیچ تفاوتی حرام است

 .عدة آن بستگی دارد جز در آنچه که به طالق و

 ـ اموری که در حال حیض و نفاس مباح است7

 .ـ نزدیکی به غیر از فرج1

 .ـ ذکر خدای متعال2

م و وقوف در عرفه و انجام سایر اعمال حج و عمره به غیر از طواف بیت ـ احرا6

 در خطاب به عایشه صی حضرت به دلیل فرموده ،که تا بعد از غسل حالل نیست

دهند تو نیز انجام بده بجز طواف که بعد از  هرآنچه حجاج انجام می»: که فرمود ل

 «آن را انجام بده پاک شدن از حیض
من در »: که گوید ل دن با دیگران، به دلیل حدیث عایشهـ خوردن و آشامی4

دادم و دهان خود را  می صخدا نوشیدم و ظرف آب را به رسول حال حیض آب می

 .(روایت از مسلم). «نوشید گذاشت و آب می بر محل دهان من می
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پخت و پز و درست کردن خمیر نان و امثال آن برای زنان در حال حیض یا نفاس 

ی خوردن با زن حائض از  درباره»: گوید سمسعود بن زیرا عبداهلل. ندارد هیچ کراهتی

 .(روایت از احمد و ترمذی). «با او بخور: سؤال کردم در جواب فرمود صپیامبر خدا

روایت شده که هرگاه زنی در میان قوم یهود حیض می شدند با او نه  س از أنس

در   ، به همین خاطر، صحابهنشستند خوردند و نه با او در یک محل می غذا می

 .«به جز جماع هرکاری با او بکنید: سؤال کردند؟ فرمود صخدا مورد این از رسول
 .(روایت از مسلم)

 ـ اموری که برای حائض و نفساء مباح است 8

 .ـ تراشیدن مو و گرفتن ناخن1

 ـ رفتن به بازار برای خرید و فروش2

اندرزهای اسالمی و فراگیری احکام  ـ شرکت در مجالس اسالمی و شنیدن پند و6

 .و مباحث دینی

 اهلل قبل از خوردن و آشامیدن و غیره ـ ذکر و تسبیح و تحمید و گفتن بسم4

 .عاء و گفتن آمین بعد از آندـ خواندن حدیث و مباحث فقه و 6

 .ـ خواندن اذکار قبل از خواب3

 .ـ گوش دادن به قرآن کریم6

 ریزی بیش از چهل روز ـ خون9

گر ایام نفاس بیش از چهل روز طول کشید و مصادف با ایام حیض بود، حیض به ا

 .رود و اگر مصادف با ایام حیض نبود استحاضه است شمار می

. ریزی بیش از چهل روز، مریضی است و مانع وجوب نماز و رزوه نیست خون

 .نماید می های آن دوران را قضاء کند ولی روزه نماز دوران حیض و نفاس را اعاده نمی

 ـ زایمان بدون خون11
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اگر زایمان کرد و خونی را مشاهده نکرد، پاک است و نفاس ندارد، چون نفاس 

در . عبارت است از خون، و خونی از وی خارج نشده ولی غسل بر وی واجب است

رود و وجوب آن مانند وجوب غسل در اثر التقاء  حالی که چون گمان خون می

 .است ختانین بدون انزال منی

 ـ پاک شدن قبل از چهل روز11

اگر خواهر مسلمان قبل از چهل روز پاک شد باید غسل نموده و نماز و روزه را 

ریزی  انجام دهد، در این صورت مستحب است شوهر با وی نزدیکی نکند، مبادا خون

 .عودت شود و جماع در نفاس واقع گردد

 ـ بازگشت خون قبل از چهل روز12

چهل روز بازگشت، نفاس است و بر او است از نماز و روزه اگر خون قبل از 

اگر خون قطع شد، غسل کرده و جز اعادة روزه چیزی دیگر بر او . خودداری کند

 .واجب نیست

 ـ مشاهدة خون بعد از پانزده روز13

 .ریزی کرد، حیض است روز خون اگر بعد از پانزده روز پاکیزگی، یک شبانه

کمتر بود، خون فاسد است و باید نماز و روزه را انجام  روز ولی اگر از یک شبانه

 .دهد، و قضا بر او نیست

 ـ دیدن خون بعد از دو یا سه روز14

 .اگر بعد از گذشت دو یا سه روز از وضع حمل، خون را مشاهده کرد، نفاس است

 ریزی در ایام نفاس به صورت یک در میان ـ خون15

 .دانند فاس را ، نفاس میـ علمای حنفیه روزهای پاک دوران ن1

 .دانند ـ علمای حنابله روزهای پاک را طهر می2
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ـ علمای شافعیه پانزده روز و بیشتر از آن را طهر و کمتر از پانزده روز را بنا بر 6

 .شمارند نفاس می: ارحج اقوال

ریزی بعد از آن را حیض  ـ علمای مالکیه پاکیزگی نصف ماه را طهر و خون4

ریزی را باهم جمع  از آن کمتر بود، خون نفاس است و روزهای خون دانند و اگر می

کرده اگر به شصت روز رسید نفاس است و در روزهای پاک باید مانند زنان پاک از 

 .حیض و نفاس نماز و روزه و دیگر واجبات را انجام دهد

 طالق و عدة نفاس
شود نه نفاس،  میعدة زنی که در دوران نفاس، طالق داده می شود با طالق آغاز 

ولی . گردد زیرا اگر طالق قبل از وضع حمل واقع شود عدة آن با وضع حمل تمام می

 .ماند اگر بعد از وضع حمل واقع شود تا بازگشت حیض منتظر می

بنابراین، اعتبار عدة طالق، اگر حامله باشد تا وضع حمل است خواه مدت آن 

 :تعال که فرمایدکوتاه باشد یا طوالنی، به دلیل قول خدای م

﴿            ﴾ (4/ طالق). 
 .«و عدة زنان باردار، تا وضع محل است»

 .شاءاهلل در موضوع طالق به این بحث خواهیم پرداخت ان

 :مسأله

ای که  به اندازه ،هرگاه خواهر مسلمان بعد از داخل شدن وقت یکی از نمازها

صت ادای آن را داشت ولی آن را ادا نکرد و قاعده شد آن نماز در ذمة او باقی فر

و هرگاه وقت یکی از نمازها به مقدار . مانده و باید بعد از پاکی آن را اعاده نماید

 .گفتن تکبیر محرم باقی مانده بود که پاک شد، قضای آن نماز بر وی واجب است

نماز ظهر و یا در وقت نماز عشاء اگر در وقت عصر خون وی قطع شد قضای 

 .قطع شد قضای نماز مغرب بر او واجب است
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نماز بر وی واجب نیست مگر اینکه به مقدار یک رکعت کامل در اول وقت آن یا 

در آخر وقت آن فرصت داشته ولی آن را نخوانده باشد که در این صورت قضاء بر 

ار خواندن یک رکعت وقت اگر زنی بعد از غروب خورشید به مقد. وی واجب است

داشته باشد ولی آن را نخواند و قاعده شود، بعد از پاک شدن قضای آن بر وی واجب 

 .زیرا او قبل از قاعده شدن به مقدار یک رکعت وقت داشته آن را بخواند. است

 :مسأله

اگر زن مسلمان به مقدار خواندن یک رکعت، قبل از طلوع خورشید، از حیض 

ولی اگر از آن مقدار کمتر بود، به عنوان . ز صبح بر او واجب استپاک شد قضای نما

مثال یک لحظه بعد از فرارسیدن مغرب دچار حیض شد قضاء بر وی واجب نیست 

هرکس فرصت خواندن یک رکعت نماز را در وقت »: فرموده صچون پیامبر خدا

 .(متفق علیه). «داشته باشد در حقیقت به تمام نماز دست یافته است

 .کمتر از یک رکعت موجب قضاء نماز نیست: فهوم حدیث این استم

 :مسأله

بنابر مذهب ابوحنیفه و مالک هر زنی بعد از پاک شدن فرصت خواندن یک رکعت 

 .نماز عصر را داشته باشد قضای آن بر وی واجب نیست

 ی خون قبل از زایمان مشاهده
ه کرد، آن خون، خون زن بارداری که زمان زایمانش نزدیک شده خون را مشاهد

نفاس است و باید نماز و روزه را ترک نماید و بعداً روزه را قضاء نماید ولی قضای 

 .نماز الزم نیست

 کند زنی که در سن پنجاه سالگی خون را مشاهده می
اگر زن مسلمان در سن پنجاه سالگی خون را مشاهده کرد روزه و نماز را ترک 

ولی اگر بعد از شصت سالگی آن را . زه را بجای آوردکند، ولی احتیاطاً قضای رو نمی
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مشاهده کرد بدون خالف و یقیناً خون حیض نیست، بنابراین باید نماز و روزه را 

 .انجام دهد و قضای روزه بر او نیست
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 ـ مشروعیت آن7
 .مشروعیت غسل به واسطة قرآن و سنت ثابت شده است ،ای خواهر مسلمانم

 :فرماید آن میچنانچه در قر

﴿       ﴾ (6/ مائده). 
 .«و اگر جنب بودید غسل منایید»

تجاوز کرد [ در فرج فرو رفت]هرگاه قسمت ختنه شده »: فرموده صخدا و رسول

 .(روایت از مسلم). «شود غسل واجب می

. شود ل میغسل با رساندن آب بر تمامی بدن یا با فرو رفتن به داخل آب حاص

 .نیت برای انجام آن بر زنان و مردان واجب است

 ـ اسباب غسل1

 :خروج منی از شهوت در حالت بیداری یا خواب (1

خارج شدن منی با جهندگی همراه با لذت، موجب غسل  ،بدان ای خواهر مسلمان

و  و عامة فقها بر این قول بوده. اعم از این که در حال بیداری باشد یا خواب. شود می

خدا، خداوند  رسول ای :گفتم: سلیم که گوید به دلیل حدیث ام ،در این خالفی ندارند

 خدا کند، اگر زن احتالم شد آیا غسل بر او واجب است؟ رسول از بیان حق شرم نمی

 .(علیه متفق). «را مشاهده کند( منی)بله، اگر آب »: فرمود ص

 .زن زرد و رقیق است( منی)مرد سفید و غلیظ ( منی)

 :در غیر این صورت

اگر در حالت مریضی یا سرما، مایعی شبیه منی بدون احساس لذت خارج شود 

 .ابوحنیفه و مالک بر این قولند. شود موجب غسل نمی

هرگاه آب را دید »: فرمودهغسل واجب است چون رسول خدا : شافعی گوید

ر وی چون آن، منی است که خارج شده و غسل ب «[و واجب می شودغسل بر ا]

 .حتی اگر آن آب در حال اغماء بیرون بیاید. گردد واجب می
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گونه تریی را مشاهده  دن هیچاگر در خواب دید که احتالم شده ولی بعد از بیدار ش

لم بر این قول اجماع دارند چون آب را اهل ع. نکرد غسل بر وی واجب نیست

 .مشاهده نکرده و مشاهدة آن شرط غسل است

تن یا بعد از بیدار شدن، منی از او خارج شد بال خالف غسل بر اگر در حال راه رف

 .وی واجب است

اگر از خواب بیدار شود و تریی را مشاهده کند ولی نداند منی است یا غیر آن، 

 .بهتر است غسل کند

اگر بعد از ادای نماز منی را بر لباس مشاهده کرد غسل و اعادة نمازهای بعد از 

 .است آخرین خواب بر وی واجب

 استفادة دو زن از یک لباس برای خواب

اگر یکی از آنها یقین داشت که آب اوست، غسل و اعادة نماز بر او واجب 

شود، ولی اگر شک داشت که از او است یا از آن دیگری، غسل و اعادة نماز بر او  می

 .واجب نیست

 مقاربت با همسر، خارج از فرج

ماع کرد ولی منی داخل فرج شده و اگر شوهر در خارج از فرج با همسرش ج

 .سپس از آن خارج شود غسل بر او واجب است

اگر شوهر در خارج از فرج با همسرش جماع کند، سپس غسل کرده و بعد از 

 :غسل منی را در حال خروج از فرج ببیند، در این باره دو روایت است

 .یستبر او غسل ن: قول قتاده و اوزاعی و اسحاق بر این است که: یکم

 .غسل بر او واجب است چون منی از فرج خارج شده است: قول حسن اینکه: دوم

 .تر است قول اول صحیح: به نظر من

اگر مرد آلت خود را به داخل فرج زن فرو برد، ولی منی بیرون نیاید، غسل بر زن 

 .واجب است
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 هرگاه زن احتالم شد یا شوهرش با وی جماع و سپس او غسل کرد

بعد از ادرار خارج شود غسل واجب نیست چون منی بدون شهوت ـ اگر منی 1

 .خارج شده است

ای است  ـ اگر قبل از ادرار خارج شود غسل واجب است چون باقی ماندة منی2

 .کند که در اثر شهوت فوران کرده و غسل را واجب می

اگر مرد با زن جماع کرد و زن انزال منی نداشت و سپس غسل کرد و بعد از غسل 

 .نی از وی خارج شد اعادة غسل بر او واجب استم

به دلیل حدیث . گردد ه آلت مرد با فرج زن تماس پیدا کرد غسل واجب میاهرگ

هرگاه مرد میان چهار دست و پای زن نشست و دو آلت »: دکه فرمو صخدا رسول

 .(علیه متفق). «تماس پیدا کردند غسل واجب می شود

هرگاه مرد میان دو پا و »: فرمود ص خدا سولروایت شده که ر  س از ابوهریره

 .(علیه متفق). «گردد دو دست زن بنشیند و بر زن فشار وارد کند غسل بر او واجب می

 :مسلمان شدن (2

به دلیل حدیثی . هرگاه زن غیر مسلمان، مسلمان شود، بر او واجب است غسل کند

. ست مسلمانان اسیر شدثمامه حنفی به د: گوید روایت کرده و می س که ابوهریره

برای آزادی خودت چه : گفت او رامالقات می کرد و می صخدا رسولصبحگاهان 

ای، و اگر مرا آزاد کنی  اگر بکشی مرا، صاحب خونی کشته: گفت میداری ای ثمامه؟ 

اصحاب . ای، و اگر اراده مال کنی هرچه بخواهی عطا کند نهادهبر شکرگزاری منت 

چه کاری به کشتن این : گفتند د از او فدیه بگیرند و میدوست داشتن صخدا رسول

بر وی گذر کرد و ثمامه مسلمان شد، رسول خدا او را آزاد  صخدا مرد داریم؟ رسول

ثمامه رفت و غسل کرد و دو . کرد و امر کرد به باغ ابوطلحه برود و در آن غسل کند

کو و ین برادرتان نبه تحقیق اسالم آورد»: فرمود صرسول خدا. رکعت نماز خواند

 .(روایت از احمد و شیخین). «زیبا است
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 :مرگ (3

به شستن دخترش  صخدا غسل میت مسلمان به اجماع واجب است زیرا رسول

 .که فوت کرده بود امر کرد ل زینب

 :ـ حیض و نفاس4

 .که در جای خود آن را بیان خواهیم کرد

 ـ حیض و جنابت5
تا خون حیض او قطع نگردد غسل . اگر زن حائض قبل ازحیض، جنابت داشت

ولی اگر در . زیرا با این حالت غسل کردن سودی ندارد. جنابت بر وی واجب نیست

زمان حیض غسل جنابت انجام دهد غسل جنابت صحیح و حکم آن مرتفع خواهد 

 .شود ماند که خون قطع نگردد آن حکم بر طرف نمی شد و تنها حکم حیض باقی می

 

 ـ کیفیت غسل9
ت رفع حدث اکبر در غسل، سپس شستن هر دو اهلل و داشتن نی فتن بسمـ گ1

 .دست تا مچ سه مرتبه

 .ـ بعد از آن زدودن خون و نجاست دیگر از فرج و سایر بدن2

 .همانند وضوی نماز ـ بعد از آن، گرفتن وضو6

 .ـ شستن سر و دو گوش سه مرتبه4

 .ـ ریختن آب بر تمامی بدن6

خواست غسل  هرگاه می صخدا رسول»: ه گویدروایت شده ک ل از عایشه

شست، بعد از  های خود را قبل از این که داخل ظرف آب کند می جنابت کند، دست

گرفت، بعداً موهای  آن فرج خود را می شست، آنگاه وضویی مانند وضوی نماز می

ریخت و بعد از آن آب را بر  نمود و آنگاه سه مشت آب بر سر خود می سر را تر می

 .(روایت از ترمذی). «ریخت بدن می کل
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تواند بعد از تسمیه و نیت و شستن دست وعورت، آب را بر  خواهر مسلمان می

گونه غسل انشاءاهلل  تمامی بدن بریزد و هم زمان مضمضه و استنشاق نماید که این

 .کند کفایت می

واجب است هنگام غسل، در شستن زیر بغل، زانو، ناف و رسیدن آب به پوست 

 .ر دقت نمایدس

 ـ مکروهات غسل3
 .رود ـ غسل در مکان نجس کراهت دارد زیرا احتمال آلودگی از آن می1

هیچ »: فرماید می ص خدا چون رسول ـ غسل در آب راکدی که جریان ندارد،2

. «کدام از شما در حالی که غسل جنابت بر او واجب است در آب راکد غسل ننماید
 .(روایت از مسلم)

 ص خدا چون رسول. ت پشت پرده یا دیوار و امثال آن غسل کندـ واجب اس6
صاحب شرم و حیا و پوشندة عیوب است و شرم و  ألگمان خدای بی»: فرماید می

 .«حیا را دوست دارد پس هر کدام از شما غسل کند باید پشت پرده باشد
در مصرف آب اسراف »: فرماید می صخدا چون رسول: ـ اسراف در مصرف آب4

 .«و اینکه در کنار رودخروشان باشیمکن ول
با یک صاع غسل کرده که  ص خدا شود غسل کرد، زیرا رسول با چهار مد آب می

 .چهار مد بوده است

 ـ غسل حیض مانند غسل جنابت است6 
ای را  با این تفاوت که در غسل حیض مستحب است که یک قطعه پنبه یا پارچه

تا بدین وسیله آثار خون رسد، بمالد  یبر مجرای خون و جایی که آب فرج به آن م

زدوده شود، و جای آن را با مشک و مواد خوشبو کننده مانند صابون و غیره خوشبو و 

 .پاکیزه نماید
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اگر خواهر مسلمان مواد خوشبو کننده و صابون را نیافت تنها آب کافی است، 

تن محل خون، هرکدام از شما برای بهتر شس»: در حدیث اسماء آمده که فرموده چون

سر بریزد و آن را با دست کامالً بمالد تا از سدر و آب بهره گرفته و سپس آب را بر 

آب به زیر موهای سر برسد، بعد از آن آب را بر تمامی سر بریزد و آنگاه با مواد 

 .(روایت از مسلم). «خوشبو کننده مانند مشک آن را خوشبو کند

ض انجام داد و دهان و بینی خود را هرگاه خواهر مسلمان غسل جنابت یا حی

 .کند ولو این که غسل یک مرتبه باشد شست برای وضو کفایت می

جماع غالباً . داد غسل جماع را همیشه یک مرتبه انجام می ص خدا زیرا رسول

گردد و این دو، سبب وجوب  گاه باهم و موجب انزال منی می شامل تماس دوختنه

ر غسل برای آن دو کفایت می کند، چنان که یک بار غسل می باشند، بنابراین یک با

 .نماید غسل برای زوال حدث و نجاست کفایت می

 .موهای بافته شدة سر برای زن در غسل جنابت واجب نیست باز کردن

 :آزاد گذاشتن موی سر
 .در رابطه با شستن موهای پخش شده بر سر و بدن دو قول وجود دارد

روایت  صخدا داند، زیرا از رسول واجب میمذهب شافعی شستن آن را : یکم

زیر هر تار مویی جنابت وجود دارد پس موها را خیس کنید و پوس »: شده که فرمود

 .(روایت از ابوداود). «را پاکیزه نمایید

اند که شستن آن فرض است، بنابراین شستن  همچنین آنها در جایی قرار گرفته 

 .واجب استآنها مانند شستن ابروها در غسل و وضو 

ریختن »: فرمود ص خدا داند؛ زیرا رسول ابوحنیفه شستن آن را واجب نمی: دوم

 .«کند سه مشت آب بر سر، تو را کفایت می

 ای از بدن خشک ماندن نقطه
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ای از بدن او بعد از غسل خشک  هرگاه برای خواهر مسلمان روشن شود که نقطه

از . با دست تر مسح کند کافی است مانده و آب به آن نرسیده آن را با موهای تر یا

من غسل جنابت کردم : آمد و گفت ص خدا روایت شده که مردی نزد رسول س علی

: فرمود صخدا بعداً متوجه شدم به اندازة یک ناخن از بدن من تر نشده است، رسول

   .«کردی کافی بود اگر با دست آن را مسح می»

 .(ماجه روایت از ابن) 

 حائض یا جنب یا کافر، در ظرف آب فرو بردن دست توسط
هرگاه حائض یا جنب یا کافر دست خود را در آب فرو برند، اگر در دست آنان 

نجاست نباشد، آب پاک است، چون بدن آنها پاک است و این کارها آب را نجس 

من در حال جنابت دستم را در ظرف : زنی گفت: کند و دلیل آن این حدیث است نمی

 .«شود آب جنب نمی»: فرمود ص خدا سولآبی فرو بردم، ر

 های مستحب ـ غسل5
گیرد، و  هایی هستند که هرکس آنها را انجام دهد ثواب و پاداش می آنها غسل

 :آنها عبارتند از. هرکس آنها را انجام ندهد عقابی بر او نیست

 :ـ غسل جمعه1

ست، غسل جمعه فرض نیست اگر ترک شود گناهی بر تو نی ،ای خواهر مسلمانم

و وقت . گردد اما مستحب است چون باعث پاک شدن انسان از عرض و بوی بد می

بهتر آن است که اول غسل نموده و . آن از طلوع فجر صادق تا نماز جمعه ادامه دارد

اگر بعد از غسل وضوی شما باطل شود، گرفتن وضو . سپس برای نماز جمعه برود

جماعتی از علما معتقد . شود سوب نمیبعد از نماز جمعه، غسل جمعه مح. کافی است

گونه مزاحمتی برای  به وجوب غسل در روز جمعه هستند اگر چه ترک آن هیچ

: فرمود صخدا  رسول: که س به دلیل حدیث ابوهریره. دیگران هم در بر نداشته باشد
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.«برهر مسلمانی حق است در هر هفته غسل نموده و بدن و سر خود را بشوید»
 .(ینروایت از شیخ) 

 :ـ غسل عیدین2

ای نیامده است ولی علماء آن را برای  در مورد غسل عیدین احادیث صحیحه

 .دانند عیدین مستحب می

 :ـ غسل غاسل میت3

دهد مستحب است غسل نماید و قبالً این مسئله را  برای کسی که میت را غسل می

 .بحث کردیم

 :ـ غسل احرام4

به حج یا عمره ببندد مستحب است  خواهد احرام نزد جمهور برای کسی که می

را دیدم که برای  صخدا رسول: که گوید ثابت  غسل کند، به دلیل حدیث زیدبن

 .بستن احرام، لباسهایش را بیرون آورد و غسل کرد

 .(روایت از بیهقی و دار قطنی و ترمذی)  

 :ـ غسل داخل شدن به مکه5

روایت شده . سل نمایدخواهد وارد مکه بشود غ مستحب است برای کسی که می

 .(علیه متفق) .آن را انجام داده است صخدا است که رسول

 :ـ غسل برای ماندن در عرفه6 

ل کند، به دلیل حدیث سکند، سنت است غ کسی که برای حج، در عرفه وقوف می

قبل از احرام و برای دخول به مکه و وقوف شبانگاه در  ب عمر بن عبداهلل: مالک که

 .ردک عرفه غسل می
 

 ـ ارکان غسل 1
 .ـ رساندن آب به تمامی بدن و مضمضه و استنشاق2ـ نیت، 1
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 های غسل ـ سنت4
 .ها سه مرتبه ـ شستن دست1

 .ـ شستن فرج2

 .ـ وضوی کامل مانند وضوی نماز6

 .ـ ریختن آب بر سر سه مرتبه همراه با تخلیل موهای آن4

 .ها و ناف و زانوها ـ دقت در شستن زیر بغل6

 آیند زن یا مردی که بعد از بیهوشی به هوش می ـ غسل70
: سنگین شد فرمود صخدا مریضی رسول»: روایت شده که گوید ل از عایشه

: فرمود .خدا  خیر آنان منتظر تو هستند ای رسول: اند؟ گفتیم آیا مردم نماز خوانده

در  صطشت را آوردیم و حضرت: گوید لطشتی آب برایم حاضر کنید، عایشه 

آیا : کرد سپس خواست که برود، بیهوش گشت وقتی که به هوش آمد گفتآن غسل 

برایم  :فرمود. خدا رسول خیر آنان در انتظار تو هستند ای: اند؟ گفتم مردم نماز خوانده

غسل کرد  صم و آن حضرتیدطشت را پر از آب کر: در طشت آب بریزید، گوید

آیا مردم نماز : فرمود خواست برود بیهوش شد سپس به هوش آمد و  وقتی که می

بعد از آن ابوبکر را به جای ... خدا اند ای رسول گفتیم در انتظار تو نشسته اند؟ خوانده

 .(علیه حدیث متفق) . «خود فرستاد تا برای مردم امامت کند

این حدیث دارای فواید بسیاری است و دلیلی است بر مستحب بودن غسل برای 

ار را سه مرتبه تکرار کرد در حالی که شدیداً شخص بیهوش زیرا رسول خدا این ک

 .بر مستحب بودن آن تأکید بیشتر دارد ص مریض بود، این عمل حضرت
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 ـ تعریف آن7
 .تیمم در لغت به معنی قصد است

در شرع به معنی قصد کردن خاک برای مسح صورت و دو دست به نیت نماز و 

 :فرماید خداوند در قرآن می: شده است تیمم با کتاب و سنت ثابت. امثال آن

﴿                  ﴾ (نساء /
48). 

های خود را با آن  ها و دست اگر آب نیافتید قصد خاک خشک پاک بنمایید و صورت»
 .«مسح کنید

تمام زمین »: فرمود صخدا اند که رسول روایت کرده س هامام اما در حدیث، از ابی

گاه و پاک کننده قرار داده شده است، پس هر کجا وقت  برای من و امت من سجده

 .(روایت احمد) . «اش را در نزد خود دارد نماز یکی از شما فرا رسید پاک کننده

های  امت اسالمی بر درست بودن بر جواز تیمم به جای وضو و غسل در حالت

 .ای اجماع دارند ویژه

 ـ سبب مشروعیت آن1
برای  صخدا همراه رسول»: روایت شده که ل برای مشروعیت آن از عایشه

بند گردنبندم پاره شد، برای . رسیدیم[ بیداء]یکی از سفرها خارج شدیم تا به بیابانی 

از آب  پیدا کردن آن رسول خدا توقف کرد و مردم هم با او توقف کردند، در حالی که

چه کرد؟ ابوبکر   یشهبینی عا نمی: رفته و گفتند س نزدیک نبودند، مردم پیش ابوبکر

و مرا سرزنش کرد  [بر ران من تکیه زده بود صخدا در حالی که رسول] نزد من آمد

و هرچه خواست به من گفت، و شروع کرد به کوبیدن مشت به پهلویم، ولی من به 

خوردم  ان من گذاشته و خوابیده بود، تکان نمیسر بر ر صخدا این که رسولخاطر 

در نتیجه تا صبح خوابید و آبی هم در آنجا نبود، به سبب این رخداد، خداوند آیة 

 .تیمم را نازل فرمود
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بلکه شما : )این تنها برکت شما نیست ای خانوادة ابوبکر: اسیدبن حضیر گفت

شدم بلند کردیم دیدم  ر میشتری را که من بر آن سوا( دارای برکات بیشتری هستید

 .(روایت از جماعت به غیر از ترمذی). «که گردنبندم زیر آن بود

 ـ اسبابی که باعث درست بودن تیمم هستند5
ـ هرگاه استفاده از آب بخاطر نبودن آن یا وجود بیماری، یا ترس و امثال آن، 1

که  سحصین مشکل باشد جایز است به جای آن تیمم کرد، به دلیل حدیث عمران بن

همراه مردم نماز  صبودیم آن حضرت ص خدا در یکی از سفرها همراه رسول: گوید

چرا نماز : ای رفت و نماز نخواند، پیامبر فرمود ولی مردی به گوشه. خواند

بر تو است با »: ، فرمودام و آب هم نیست غسل نمایم جنب شده: خوانی؟ گفت نمی

 .(شیخینروایت از ). «خاک خشک و پاک تیمم کنی

همچنین اگر خواهر مسلمان مریض یا زخمی باشد و استعمال آب بر تشدید 

تواند تیمم نماید به دلیل  مرض و زخم بیفزاید یا بهبودی آن را به تأخیر اندازد، می

به سفری رفتیم و سنگ به سر مردی از همسفران ما »: که گوید سحدیث جابر

آیا : احتالم شد از رفیقان همسفر پرسیداصابت کرد و آن را زخمی کرد، بعد آن مرد 

توانی از آب استفاده کنی، لذا  تو که می: رخصت دارم به جای غسل تیمم نمایم؟ گفتند

رخصت استفاده ازتیمم را نداری، آن مرد غسل کرد و بر اثر آن فوت کرده وقتی نزد 

اند خدا  او را کشته»: حضرت از ماجرا با خبر شد فرمودبرگشتیم و آن  صخدا رسول

. نند؟ چون تنها شفای جهل، سؤال است دا پرسند وقتی که نمی آنها را بکشد، چرا نمی

ای بپوشاند و باالی آن را  فقط کافی بود آن مرد تیمم کرده و زخم خود را با پارچه

  .«مسح نماید و باقی بدن خود را بشوید

   .(سکن و ابنماجه و دارقطنی  روایت از ابوداود و ابن) 

اگر زن یا مردی به سرزمینی برای انجام کار مانند شخم زدن یا دروکردن یا ـ 2

آوردن و امثال اینها رفت و نتوانست با خود آب وضو حمل کند و وقت نماز فرا  هیزم

رسید و آبی در دسترس نداشت و در صورت بازگشت برای وضو کار و وقتش تلف 
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چون مانند مسافری است . نیست انشاءاهللتواند تیمم کند و اعادة نماز بر او  شد، می می

 .ای دیگر سفر کرده باشد که به قریه

اگر مقداری آب با خود داشت که اگر از آن وضو بگیرد آبی برای رفع  ـ و6

 .تواند تیمم کند ماند، در این حالت می تشنگی باقی نمی

تواند  کرد می اگر این آب در صورت وضو گرفتن با آن، کفایت حیوانات او را نمی

تیمم کند و اعادة نماز هم بر او الزم نیست، زیرا حرمت انسان مقدم بر حرمت نماز 

سوزی و خطراتی از این قبیل را  آتش ،اگر در حال نماز خواندن: است به این دلیل

مشاهده کرد باید نماز را ترک کرده و برای رفع خطر از خود یا دیگران بشتابد، و در 

ه خاطر آب دادن به یک سگ تشنه گناهان آن زن گناهکار را حدیث آمده که خداوند ب

بخشید پس مادام خداوند به خاطر آب دادن به سگی چنین از گناهان درگذرد، به 

 .خاطر نجات انسان از خطر، به طریق اولی از گناهان خواهد گذشت

های فاسق قرار داشت و زن از به دست آوردن آن بر  ـ اگر آب در اختیار انسان4

چون در این حال، . ود بیمناک بود، باید تیمم کند و انشاءاهلل نماز را هم اعاده ننمایدخ

همچنین اگر بر مال و . ترس افتادن در دام زنا یا هتک حرمت و ناموس وجود دارد

ثروتش بیمناک بود که اگر برای گرفتن وضو دور شود و اموال را ترک کند، احتمال 

 .تواند تیمم کند رود، در این حال می دزدیدن یا از بین رفتن آن می

اگر از گم شدن حیوانش یا دزدیدن آن ترس داشت یا از دزدیدن فرزندش یا 

 .تواند تیمم کند کشتن آن واهمه داشت می

ای در کنار آب، یا بر سر راه آن بود، باید تیمم کند، اگر آب در چاهی  ـ اگر درنده6

اشد و نتواند به آسانی از آن آب بردارد ولی عمیق باشد و پایین رفتن برای آن مشکل ب

ای پاکیزه در آن فرو برد و با فشار دادن آن، آب را بر اعضای وضو بریزد،  بتواند پارچه

 .تواند تیمم کند در این صورت نیز می

 .تواند تیمم نماید زن یا مرد مسلمان اگر محل آب را نداند یا آب را گم کند می



 فقه جامع بانوان                                                                                          181

 

تواند تیمم کند، چنانکه خداوند  ب پیدا نکرد میـ زن یا مرد مسافر که آ3

 :فرماید می

﴿                              

                    ﴾  (6/ مائده). 
در سفر بودید یا به قضای حاجت رفتید یا زنان را ملس کردید و ار بودید یا بیماگر مشا »

 .«آب نیافتید با خاک خشک پاک تیمم کنید

 ـ کیفیت تیمم9
تیمم با یک مرتبه زدن دو دست به خاک تیمزی که غبار از آن برخیزد و مسح هر 

 خدا سولبه دلیل قول ر. شود دو دست بر صورت و بر هر دو دست تا مچ، حاصل می

و دو دستش را بر زمین زد و . همین قدر تو را کفایت است»: که به عمار فرمود ص

 .(حدیث متفق علیه). «های خود را با آنها مسح کرد صورت و دست

هی ـ انشاءاهلل ـ جایز از یک مرتبه این کار را انجام د اگر بیش ،خواهر مسلمان ای

ا مسح کند درست بوده و آن را به حد اگر کسی بیش از آن مقدار از دو دست ر. است

 .کمال رسانده است

 شود ـ خاکی که به آن تیمم می3
ماسه و سنگ و گچ جایز : تیمم با خاک پاک و هر چه از جنس زمین باشد مانند

 :فرماید به دلیل قول خداوند متعال که می. است

﴿         ﴾ 

روی زمین است اعم از اینکه گل : به معنی( صعید)به اجماع علمای لغت واژة 

 .خالص باشد یا غیر آن

 ـ مواردی که تیمم برای آن مباح است6
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تواند با تیمم کارهایی را انجام دهد که با وضو یا غسل انجام  خواهر مسلمان می

نماز، خواندن قرآن از روی مصحف و لمس آن، طواف کعبه، اقامت در : داد مانند می

تواند نمازهای واجب و  خص تیمم کننده هر اندازه که بخواهد میش. مسجد غیره

: به دلیل حدیث که فرماید. و استسنت را بخواند و حکم تیمم همان حکم وض

خاک روی زمین پاک کنندة مسلمان است اگر چه ده سال هم آب نیابد، و هرگاه آب »

 .(از احمد وترمذیروایت ). «را یافت بدن خود را با آن بشوید چون این، بهتر است

 واقض تیممـ ن5
 :ای خواهر مسلمانم مبطالت عبارتند از

 .کند ـ هرچه وضو را باطل کند تیمم را نیز باطل می1

نماز  نـ بدست آمدن آب بعد از تیمم خواه قبل از نماز باشد یا در اثنای خواند2

که آب خاک برای تو کافی است تا زمانی »: که صخدا به دلیل فرمودة رسول ،باشد

 .(روایت از ابوداود). «نیافتی، هر وقت آب یافتی با آن بدن خود را بشوی

 .شود هر چند در حال نماز خواندن باشد طهارت او باطل می ،و با یافتن آب

آب پیدا شد نماز شما درست بوده و اعادة آن بر تو  ،اما اگر بعد از خواندن نماز

در یک روز، نمازی را دوبار »: فرماید میکه  صی پیامبر به دلیل فرموده. الزم نیست

 .(سکن حیان و ابن از نسائی و ابوداود و احمد و ابن روایت). «نخوانید

 .برای درست بودن تیمم، الزم است که حتماً انگشتر از دست بیرون آورده شود

 ـ حکم جنب در صورت نیافتن آب 1
دلیل حدیث  به. تیمم برای شخص جنب که آب در دسترس ندارد کافی است 

مرا در پی کاری فرستاد در آن سفر جنب شدم، آب  صخدا رسول: که گوید س عماد

آمدم  صخدا بعداً که به خدمت رسول. نیافتم، خود را مانند حیوان در خاک غلتانیدم

کافی بود دو دست خود را به زمین زده و با آن »: موضوع را عرض کردم فرمود

 .(علیه یث متفقحد). «صورت و دو دست را مسح کنی
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 ـ حکم مجروح4
تواند تیمم کند و اگر تیمم نیز ممکن نبود،  اگر تمام اعضای وضو زخمی بود می

 .تواند نماز بخواند ای که می به گونه

اگر بعضی از اعضای وضو زخمی بود و به خاطر آن تیمم کرد، تیممش باطل 

ر مسح عضو در این حالت الزم است نخست اعضای سالم را بشوید و اگ. است

مجروح با آب سخت باشد آن را مسح نکنید و وضوی اعضای سالم را تمام کنید 

 :گوید کافی است به دلیل فرمودة خدا که می

﴿             ﴾ (23/ حج). 
 .«و در امر دین مشا را در سختی و تنگنا قرار نداده است»

 شستن قسمتی از بدنش آب در دسترس داردـ حکم کسی که برای 70
اگر شخص جنب مقداری آب داشته باشد که فقط بعضی از بدن : امام احمد گوید

 .کند، آن مقدار را مصرف کرده و برای باقی ماندة بدن تیمم نماید را کفایت می

 .باره، دو قول دارد امام شافعی در این

 .تیمم نماید تواند با آن وضو بگیرد و برای جنابت می: یکم

: اند که گوید منذر رأی دوم شافعی را برگزیده مالک و اضحاب رأی و ابن: دوم

کند چون این مقدار آب طهارت او را تأمین  کند و آب کم را مصرف نمی فقط تیمم می

 .کند و مانند آبی است که مستعمل است نمی

 ـ تیمم با هر چیزی که غبار دارد77
لباس و گونی و فرش و امثال آن که غبار از آن بلند تیمم با زدن دست بر نمد و 

ای یا دیواری یا حیوانی یا هر چیزی دیگر زدید  شود جایز است و اگر دست به صخره

 .د کرد، تیمم به آن جایز استلوو دست شما را غبارآ
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دو دست خود را بر دیوار زد و با  صخدا رسول: روایت شده که ب عمر از ابن

های خود را تا آرنج  دستمسح کرد و بار دوم دست به آن زد دو نها صورت خود را آ

 .(روایت از ابوداود). مسح کرد

 ـ تیمم با مواد ناپاک جایز نیست71
شافعی و اصحاب رأی بر این رأیند ولی اوزاعی تیمم به . خالفی در این نیست

 .خاک قبرستان را جایز دانسته است

: فرماید است که می ألپاک، فرمودة خدایو دلیل ما بر عدم جواز تیمم یا چیز نا

﴿         ﴾ توان بر نجس اسم طیب گذاشت و چون تیمم  و نمی

 .توان با غیر طاهر آن را انجام داد طهارت است مانند وضو، نمی

اما اگر نبش شده و دفن در . ولی اگر قبرستان نبش نشده باشد خاک آن پاک است

ت گرفته باشد تیمم با خاک آن جایز نیست زیرا احتمال مخلوط شدن آن مکرراً صور

 .ها با آن وجود دارد اجزای مرده

کند شک داشتید تیمم شما  یا نجاست خاکی که از آن تیمم می اگر در تکرار دفن

شود، مانند  جایز است، چون اصل آن بر طهارت است و این اصل با شک زایل نمی

یرید که در طهارت آن شک داشته باشید، که شک تأثیری این است که با آبی وضو بگ

 .در آن ندارد

 ـ تیمم جمعی از خاک یک مکان75
جایز است گروهی از خاک یک مکان تیمم کنند و خالفی در این مسئله وجود 

ولی دربارة غباری که . ندارد، چنانکه جایز است گروهی از یک حوض وضو بگیرند

 .ریزد دو قول وجود دارد ا میه بعد از تیمم، از صورت و دست

تیمم با آن جایز است چون این خاک رفع حدث : ابوحنیفه گوید: قول نخست

 .نکرده است
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ها می ریزد برای تیمم  شافعی از استعمال غباری که از صورت و دست: قول دوم

 .نهی کرده چون آن مانند آبی است که مستعمل شده است

 ـ تیمم زن بعد از انقطاع خون حیض79
هرگاه خون حیض قطع شد و به عللی، تیمم کرد جایز است شوهرش با او 

هر وقت آب پیدا شد غسل کند و قضای نمازهایی که با تیمم خوانده بر . نزدیکی کند

 .او الزم نیست

 ـ فراموش کردن جنابت و تیمم کردن تنها برای حدث73
ش صحیح اگر کسی فراموش کرد که جنب است و برای نماز تیمم کرد، نماز

و . «درست بودن هر اعمالی به نیت بستگی دارد»: فرموده صخدا نیست چون رسول

 .نیت جنابت نداشته است بنابراین نماز او درست نیست چون این شخص

اگر کسی برای جنابت تیمم کرد نه برای رفع حدث، انجام کارهایی که برای 

ولی . ن، ماندن در مسجدقرآ شود مانند قرائت نیز مباح می وضو مباح است برای آن بی

اگر یکی از مبطالت وضو . نماز و طواف و مسح مصحف برای او درست نیست

برایش پیش آمد در تیممی که برای جنابت انجام داده تأثیری ندارد چون تیمم وی به 

 .جای غسل است، چنانکه حدث در غسل تأثیری ندارد

تیمم به جای وضو باطل  وضو شد اگر برای جنابت و وضو تیمم کرد و سپس بی

 .ماند ولی تیمم غسل به حال خود باقی می

 ـ قدرت نداشتن برای حمام کردن76 
مریض شد و نتوانست بخشی از بدن را با آب سرد یا گرم بشوید، نزد اگر کسی 

 .جماهیر علما  بر وی الزم است با تیمم نماز بخواند

شوید و به  کان شستن دارد مینظر شافعی و احمد آن قسمت از بدن را که ام بنابر

 .نماید خاطر نشستن باقی مانده بدن تیمم می
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کند، در غیر این  میناگر بیشتر بدن را شست تیمم : بنابر نظر ابوحنیفه و مالک

 .کند و غسل بر او الزم نیست صورت تیمم می

 ـ تیمم میت75
. ایز استاگر به عللی از علل ذکر شده دست یافتن به آب دشوار بود تیمم آن ج

اما اگر عذرها بر طرف شوند و آب در دسترس باشد، تیمم قبل از نماز خواندن بر 

 .شود میت یا اثنای نماز باطل بوده و غسل آن واجب می

 ـ مسح بر خفین یا جوراب71
ایم، جایز  های پاره، نزد بعضی که ما هم آن را برگزیده مسح بر خفین یا جوراب

باشد و بنابراین هر کس مانع آن . که اصل بر إباحه است دلیل ما بر آن این است. است

قائل شود مردود  وراب را شرط صحت بداند یا حد و حدودی برای آنسالم بودن ج

. «هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است»: فرمود صخدا است، زیرا رسول
 .(علیه حدیث متفق)

از خفین که پاهای تو به  آنچه»: از ثوری به ثبوت رسیده که گفتهصحت این قول 

های مهاجرین و انصار کهنه  آیا جز این بوده که خف. آن بسته شده است را مسح کن

 .(روایت از عبدالرزاق و بیهقی) «پاره پاره و پینه شده بوده است؟ و

اگر در خفین یا آنچه به پا پوشیده پارگی کوچک یا بزرگی در : زم گویدح ابن

خواه کم باشد یا زیاد تفاوت ] ای از پا ظاهر شده نقطه ا شده وعرض یا طول آن پید

این، . تا زمانی که چیزی از آن به پاها بسته شده است مسح بر آن جایز است [ندارد

 .هارون است ثور، اسحاق و یزیدبن قول ثوری، داود، ابی

های پیچیده به دور پا جایز  بنابر یکی از دو قول، مسح بر پارچه: تیمیه گوید ابن

مسح بر خف مادامی که اسم آن . اند تمیم و دیگران روایت کرده  این قول را ابن. ستا

رفتن در آن امکان داشته باشد جایز است و قول قدیم شافعی بر این است و  باقی و راه

 .اند ابوالبرکات و غیر او این قول را برگزیده
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 ـ کیفیت مسح خفین74
پس کف دست چپ را زیر پاشنة های خود را تر کرده س شخص مسح کننده دست

خف یا جوراب قرار داده و کف دست راست را بر نوک انگشتان پا قرار دهد آنگاه 

 .کشاند زمان دست راست را به طرف ساق و دست چپ را به طرف انگشتان پا می هم

کند، به  اگر به مسح خفین بر پشت پا اکتفا کند و زیر پا را مسح ننماید کفایت می

تر از باالی  اگر دین از روی رأی بود مسح زیر خف اولی»: که گفته س یدلیل قول عل

 .(روایت از ابوداود). «آن بود

 از وضو و مسح، خف را از پا در آورد کسی که بعدـ حکم 10
 :باشند علماء در این مسئله اختالف داشته و بر سه قول می

 .وضوی او صحیح و اشکالی ندارد: قول اول گوید

 .شوید فقط پاهایش را می: قول دوم گوید

 .باید وضو را از نو اعاده کند: قول سوم گوید

شکی در این نیست که قول اول ارجح است چون این قول با رخصت مسح 

 .مناسبت دارد و تخفیفی است از جانب خدای سبحان

 ـ مسح بر پانسمان17
. سدست برای مسح پانسمان کافی است و ب ند، یک بار کشیای خواهر مسلمانم

 .و در این باب تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد و هر دو باهم مساویند
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برگزاری آن . نماز بعد از شهادتین رکن دوم اسالم است ،ای خواهر مسلمانم

دراول وقت، از افضل اعمال بوده و ترک آن کفر و اقامة آن نشانه ایمان است و در 

 :فرماید می أل خواهد شد، خداوند روز جزا دربارة نماز از تو سؤال

﴿                        ﴾  

 .(186/ نساء)
 .«گمان مناز بر مؤمنین فرضی است دارای اوقات معین مناز را بر پادار بی»

 :فرماید همچنین می

﴿             ﴾ (883/ بقره). 
 .«مواظبت کنید( عصر)یژه مناز وسطی بر اجنام و ادای منازها به و»

فاصله میان مرد مؤمن با شرک و کفر ترک نماز »: فرماید می صرسول خدا

 .(روایت از مسلم). «است

است  عهد و پیمانی که میان ما و ایشان است ترک نماز»: فرماید همچنین می

 .(روایت از نسائی). «هرکس آن را ترک کند کافر است

نماز . نماز پایه و اساسی نیکو برای خیرات دنیا، و رحمت و نیکی در آخرت است

اولین عبادتی است که خداوند بر بندگان خود فرض نموده و نیایشی است که همة 

 .انبیاء را به انجام آن مأمور فرموده و فراخوانده است

 :فرموده  ؛ ز زبان ابراهیمخداوند ا

﴿                       ﴾  

 .(48/ ابراهیم) 

مرا بر پادارندة مناز قرار ده و از نوادگامن نیز، پروردگارا نیایش و درخواست مرا  !پروردگارا»
 .«اجابت فرما

 :رمایدف می در ستایش اسماعیل 
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﴿                                

       ﴾ (33-34/ مریم). 
مناز و دادن به اقامه  اش را  بود او مهواره خانواده به درستی امساعیل در وعده صادق و فرستادة من»

 .«داد و نزد پروردگارش پسندیده بود زکات دستور می
 :فرماید می -علیها السالم - در خطاب به مریم

﴿                       ﴾  

 .(46/ آل عمران) 
 .«راکعان رکوع برب برای پروردگارت خشوع پیشه کن و سجده برب و با ،ای مریم»

 :فرماید می از زبان عیسی

﴿               ﴾ (81/ مریم). 
 .«ام و به من سفارش کرده مناز و زکات را اجنام دهم تا روزی که زنده»

امت توان گفت از  تر از کفر مطلق و نمی اما پایین. زن یا مرد تارک نماز، کافر است

 .و امت اسالم خارج شده است

 :فرماید کنند می کند که نماز را ضایع می خداوند کسانی را تهدید می

﴿                           ﴾
 .(30/ مریم) 

ند که مناز را هدر دادند و به دنبال شهوات راه افتادند بعد از آنان فرزندان ناخلفی جایگزین شد»
 .«گمراهی را خواهند دید[ جمازات]و 

 :فرماید همچنین می

﴿              ﴾  

 .(6-4/ الماعون) 

 .«...سپارند  فراموشی میرا به دست ، مهان کسانی که مناز خود پس واى بر آن منازگزاران»
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از دیدگاه قرآن و حدیث و علماء خواهیم  ةالصال ادامه به بحث پیرامون تارکدر 

 .شاءاهلل ان. پرداخت

 ـ تعریف آن7

 :فرماید چنانچه خداوند می. در لغت به معنای دعا است( ةصال)

﴿            ﴾ (118/ توبه). 
 .«كه دعاى تو براى آنان مايه آرامش است. راى آنان دعاى خري كنو ب»

 :فرماید می صخدا رسول

 «َفّْلُيَّصِل َصاِئًما َكاَن َوِإْن َفّْلَيّْطَعْم ُمْفِّطًرا َكاَن َفِإْن َفّْلُيِّجْب َأَحُدُكْم ُدِعَى ِإَذا»
د و اگر یکی از شما دعوت شد باید آن را اجابت کند اگر روزه نبود غذا بخور» 

 (.روایت از ابوداود. )«اگر روزه بود دعا کند

عبارت از افعال و حرکاتی است که معلوم است، بنابراین اگر در : در اصطالح شرع

دستوری وارد شود بر ظاهر آن که  یا به امری متعلق به آن( ةصال)شرع به انجام نماز 

. و اجماع نماز واجب است به دلیل قرآن و سنت. شود نماز شرعی است حمل می

 :فرماید خداوند در قرآن می

﴿                     ﴾(3/ بینه). 
در حالی که جز این به ایشان امر نشده است که با اخالص خدا را بپرستند و تنها شریعت او »

 .«...نان که باید مناز را خبوانندچرا آیین بدانند و 
: کند که فرمود روایت می صخدا از رسول ب عمر بن عبداهلل: امام در سنت

شهادت به این که هیچ خدایی جز اهلل وجود : بنای اسالم بر پنج پایه استوار است»

ندارد و محمد فرستادة خدا است، برپاداشتن نماز، و دادن زکات، و روزة رمضان، و 

 .(علیه متفق) .«..اهلل برای کسانی که توانایی آن را دارند از لحاظ راه و  حج بیت

 .روز اجماع دارند گمان تمام امت بر وجوب پنج نماز در شبانه بی: اما اجماع

 آن ـ حکمت1
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نمازهای واجب انسان را به عدل و احسان وادار کرده و نفس او را پاک و نورانی 

چنان که او را از . سازند نموده و برای آخرت مهیا می نمایند و او را به خدا نزدیک می

 :فرماید دارند، خداوند متعال می ها باز می ها و بدی فحشاء و پلیدی

﴿                      ﴾  
 .(46/ عنکبوت) 

 .«دارد ها باز می ا و بدیه و مناز را برپادار، زیرا مناز از پلیدی»

 ةالصال ـ حکم تارک5
کند کافر محسوب و از دین و ملت  ترک و وجوب آن را انکار می آن که نماز را

گردد و کسی از روی سستی و تنبلی و غفلت آن را ترک کرده ولی  اسالم خارج می

وده به فرضیت آن اعتقاد دارد احادیث به کفر او تصریح کرده و قتل وی را واجب نم

 .است

بحث نماز به  صخدا کند که روزی رسول نقل می ب عاص عمروبن  بن عبداهلل

کسی که بر نماز محافظت و دوام داشته باشد نماز در روز قیامت »: میان آورد و فرمود

برای وی نور و دلیل و نجات خواهد بود، و کسی که بر آنها محافظت نداشته و بر 

و نه نور و نه برهان بوده و نه وسیلة نجات او خواهد انجام آنها پایدار نباشد برای ا

 .«شود بن خلف محشور می گردید، و در روز قیامت با قارون و فرعون و هامان و ابی
 .(حبان روایت از احمد و طبرانی و ابن)

به من امر شده با مردم بجنگم تا »: فرمود صخدا رسول: گوید ب عمر ابن عبداهلل

ایی جز اهلل وجود ندارد و محمد فرستادة خدا است، و نماز وقتی که شهادت دهند خد

هرگاه این واجبات را انجام دادند، خون و ثروت . را برپا دارند، و زکات را بپردازند

و حساب ( مانند زکات و غیره)ایشان از دست من محفوظ است مگر به حق اسالم 

 .(علیه متفق. )«آنان با خداست
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و آرای  .کافر و خون او مباح است ةالصال  تاریک: که رساند ظاهر حدیث این را می

 :چنین است ةالصال أئمه دربارة تارک

شود بلکه فاسق است و  تکفیر نمی ةالصال در نزد مالک و ابوحنیفه و شافعی تارک

شود اگر توبه نکرد، به نزد مالک و شافعی حد او قتل است و باید  وادار به توبه می

 .کشته شود

شود و تا روزی که آن را نخواند باید  زیر میشود بلکه تع کشته نمی: دیابوحنیفه گو

کنند آن را انکار، و ترک آن را  و احادیث تکفیر او را بر کسی حمل می. حبس گردد

 :اند مانند حالل بداند و استدالل به بعضی از نصوص عامه کرده

﴿                  ﴾ 
 .(113/ نساء) 

 .«گمان خداوند از شرک در نگذرد و غیر آن را برای هرکس که خبواهد ببخشد بی»
هرکدام از انبیاء دارای دعای مستجاب بوده و »: که فرمود صمانند فرمودة پیامبر

ه روز قیامت اند ولی من دعای خود را برای امتم ب همة انبیاء در دعای خود عجله کرده

ام تا برای ایشان شفاعت کنم و انشاءاهلل شفاعت من شامل همة کسانی  موکول نموده

 .(روایت از احمد و مسلم) .«اند شود که برای خدا شریک قرار نداده می

ها به سبب شفاعت  ترین انسان سعادتمند»: فرمود صخدا رسول: گوید س ابوهریره

 .«الاهلل گفته باشندخالص، الإله إستند که با قلبی پر از امن کسانی ه
 .(روایت از بخاری)

 ـ فرضیت نماز9
خداوند پنج نماز »: فرمود شنیدم که می صخدا گوید از رسول س عباده بن صامت

را در شب و روز بر بندگانش واجب کرده است، هرکس بر آنها محافظت کند نزد 

محافظت ننماید عهدی  خدا عهدی دارد که او را داخل بهشت کند، و هرکس بر آنها
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در نزد خدا ندارد، اگر خدا بخواهد او را عذاب دهد و اگر نخواهد او را عذاب نکند 

 .(روایت از بخاری و مسلم و ابوداود). «و او را ببخشاید

به غیر از حایض ] ه و بر هر فرد مسلمان بالغ عاقلبنابراین، نمازهای فرض پنج بود

 .قاً به آن اشاره کردیمچنان که ساب. واجب است [و نفساء

 ـ نماز در چه سالی واجب شده است؟3
 س مالک خداوند متعال نماز را در شب اسراء بر مسلمانان واجب کرد، انس بن

سپس آن را به پنج نمود خداوند پنجاه نماز را بر پیامبر واجب  ءدر شب اسرا»: گوید

پاداش پنجاه نماز را  شود و قول من تبدیل نمی ،نماز کاهش داد و ندا شد ای محمد

 .(روایت از احمد و نسائی و ترمذی)  .«در مقابل این پنج نماز به تو خواهم داد

 .یعنی در عدد، پنج نماز بوده ولی در اجر و ثواب پنجاه نماز به حساب آیند

 یر نماز جایز نیستخـ تأ6
: دفرمو صخدا رسول: تأخیر آن از وقت خود جایز نیست به دلیل حدیث قتاده که

در خواب تفریط نیست، بلکه تفریط بر کسی است که نماز را نخواند تا وقت نماز »

. «پس اگر کسی به خواب رفت وقت بیدار شدن آن را بخواند. بعدی فرا رسد
 .(روایت از مسلم)

ای . که تأخیر نماز از وقت خود جایز نیست: این حدیث بر این مسئله داللت دارد

به تأخیر انداختن نماز را تفریط نامیده است، ولی در  صخدا خواهر مسلمانم، رسول

. چنین کرده است صمواردی جمع آن با نماز بعدی جایز است، چون رسول خدا

 .و بعداً مبحث جمع را بیان خواهیم کرد انشاءاهلل تعالی .(علیه حدیث متفق)

 ـ بر چه کسانی نماز واجب است؟5
زن و مرد واجب است به دلیل حدیث  نماز بر هر فرد مسلمان بالغ عاقل اعم از

 از: تکلیف از سه نفر برداشته شده است»: فرمود صخدا رسول: که ل عایشه
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شخص خوابیده تا وقتی که بیدار شود، از کودک تا هنگامی که بالغ شود، و از دیوانه 

 .(روایت از احمد و اصحاب سنن و حاکم) .«تا روزی که عقلش باز گردد

ز دیوانه صحیح نیست چون مانند کودک بوده و اهل تکلیف بنابراین حدیث، نما

نیست و نماز در حال دیوانگی بر او واجب نیست و قضای نمازهای دوران دیوانگی 

خالفی . هم بر او الزم نیست، مگر این که در وقت یکی از نمازها به هوش آمده باشد

 .در این مسئله سراغ ندارم

 نماز کودک

ت به فرزندانش نماز بیاموزد و در سن هفت سالگی آنان بر مادر مسلمان واجب اس

را به خواندن نماز امر کند تا بدان، عادت گیرند، و اگر به سن ده سالگی رسیدند آنان 

را در صورت بجا نیاوردن نماز، تنبیه نماید به دلیل حدیث عمر وبن شعیب از جدش 

یدند آنان را به نماز اگر فرزندان شما به هفت سالگی رس»: فرمود صخدا که رسول

[ از این سن]خواندن امر کنید، اگر در سن ده سالگی آن را نخواندند آنان را بزنید و 

 .«رختخواب آنان را از هم جدا کنید
  .(روایت از امام احمد و حاکم) 

بر مادر مسلمان الزم است که رختخواب آنها را از هم جدا نماید، اعم از این که 

اگر به خاطر تنگی مکان جدا انداختن رختخواب ممکن نباشد  .دختر باشند یا پسر

 .باید هرکدام در لحاف خود، جداگانه بخوابد

اند که به محض رسیدن به آن، نماز بر وی  توضیح داده علماء، سن تکلیف دختر را

واجب گشته و بر ترک آن تنبیه شده و اگر بر ترک آن اصرار ورزید الزم است مورد 

 .تا نماز بخواند یا بمیرد. قرار گیرد مؤاخذه و تنبیه

هرگاه دختر حیض ببیند بالغه بوده و نماز و سایر تکالیف شرعی بر وی واجب 

قبل از رسیدن به سن بلوغ مأمور به ادای نماز شده ولی مجبور به آن . گردد می

 .گردد نمی
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 ـ شروط نماز 1
 :شروط نماز عبارتند از

 .چه قبالً گفتیمـ طهارت بدن و لباس و مکان، چنان1

 .ـ نماز خواندن در وقت خود چون این، افضل اعمال است2

ای که باید خواهر مسلمان از فرق سر تا کف پایش به وقت  ـ ستر عورت به گونه6

نماز پوشیده باشد که اگر در اثنای نماز خواندن مو، یا بازو، یا ساق، یا سینه و گردن 

 .او برهنه باشد نماز او صحیح نیست

. اگر جهت قبله را ندانست از دیگران سؤال کند( استقبال)روی کردن به قبله ـ 4

اگر کسی را نیافتی که قبله را بشناسند با اجتهاد خودت نماز بخوان و به طرفی روی 

آور که به ظن غالب خودت قبله است، در این صورت انشاءاهلل نماز شما صحیح 

 .خواهد بود

استقبال قبله و ستر عورت را ترک کند همانا  حکم کسی که وضو، غسل از جنابت،

و کسی که در صورت قدرت بر ایستادن، نماز را نشسته . است ةالصال حکم تارک

 .بخواند یا ترک رکوع و سجود کند از همان حکم برخوردار است

اگر رکن یا شرطی را که مورد اختالف علماء است ترک کند ولی خود به وجوب 

 .محسوب است ةالصلوا ن است که نماز نخوانده و تارکآن معتقد باشد مانند آ

 .در موارد فوق باید نماز را اعاده کند ولی غسل بر او نیست: به نظر من

او ظاهر شود اعادة نماز بر وی الزم نیست، ولی اگر مقدار اگر کمی از موها یا بدن 

این، نظر عموم زیادی از آن ظاهر شود باید در همان وقت نماز، نماز را اعاده کند و 

 .باشد علماء و ائمة اربعه و غیر آنان می

نمازش جایز  پای او برهنه باشد، نزد ابوحنیفه اگر در حالی نماز بخواند که پشت

چون  .لوم نباشد مابین مشرق و مغرب قبله استاگر جهت قبله مع. است

 .(روایت از ترمذی). «مابین مشرق و مغرب قبله است»: فرمود صخدا رسول
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. رساند که تمام مابین مشرق و مغرب قبله است هر این حدیث این مطلب را میظا

فرض باشد نماز جماعتی که طول آن از طول زیرا اگر روبروی عین کعبه ایستادن 

رکن محاذی کعبه بیشتر است درست نیست و همچنین نماز دو نفر دور از یکدیگر 

شد، چون اگر این فرض را بپذیریم اند نباید درست با که هر دو رو به یک قبله نموده

نباید طول صف و فاصلة میان دو نفر دور از یکدیگر از طول رکن محاذی کعبه بیشتر 

در فاصلة بسیار دور از کعبه، رکن آن به موازات طول صف : باشد، اگر گفته شود

کند، که صف  در صورتی وسعت پیدا می: گوییم کند، در جواب می وسعت پیدا می

قابل آن حالت قوسی داشته باشد نه این که صف جماعت راست بوده و ایستادة م

 .شطر بیت به معنی سمت آن یا روبروی آن است. قوسی نباشد

 دانند را جایز می ةالصال ـ کسانی که کشتن تارک4

شود اگر توبه کرد در امان است  در نزد شافعی و احمد از و درخواست توبه می

مادامی : رطوشی در تعلیق خود بر مذهب مالک گویدابوبکر ط. شود وگرنه کشته می

شود تا نماز بخواند اگر خواند در امان  که وقت نماز باقی مانده باشد به وی امر می

 .شود نخواند تا وقت آن سپری شد کشته میبوده و اگر 

شود که برای انجام آن دعوت شود و او از آن  به نظر من تارک نماز وقتی کشته می

 صبه همین خاطر، پیامبر. کند دعوت برای خواندن نماز ادامه پیدا نمی. دزرامتناع و
اجازه داده نماز جماعت پشت سر امراءی خوانده شود که گاهی نماز را بعد از خروج 

ار بر ترک آن تن آنان اجازه نداده است چون اصرخوانند، و به جنگیدن و کش وقت می

جام آن شود ولی بدون عذر از انجام آن بنابراین اگر کسی دعوت به ان. اند نداشته

 .شود سرباز زند تا وقت نماز سپری شود، ترک و اصرار او محقق می

داده در تعداد نمازهایی که ترک کرده اختالف  ةالصال آنان که فتوا به قتل تارک

به خاطر ترک : فعی گویندثوری، مالک و احمد در یکی از روایات و شا دارند سفیان

 ةالصال شود و دلیل ایشان احادیثی است که داللت بر قتل تارک می شتهیک نماز ک
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هرکس یک نماز واجب »: رمودف صخدا رسول: مانند روایت معاذبن جبل که. دارند

روایت از امام احمد ). «را از روی عمد ترک کند به تحقیق ذمة خدا از وی بری است

 .(در مسند

من نماز : شود و در جواب بگویداگر از کسی برای خواندن نماز در وقت دعوت 

خوانم و عذری هم نداشته باشد، اصرار او آشکار و کشتن او، و به هدر دادن  نمی

 .خون وی واجب است

به من امر شده با مردم کارزار کنم تا »: فرمود صخدا رسول: گوید س ابوهریره

را بر پا  وقتی که شهادت دهند خدایی جز اهلل نیست و محمد فرستادة او است و نماز

داشته و زکات را بدهند، اگر این کار را انجام دادند تجاوز بر خون و مال آنان بر من 

 .(هخزیم روایت از امام احمد و ابن. )«حرام و حسابشان با خدا است

ریختن خون هیچ مسلمانی که »: فرمود صخدا  رسول: گوید عبداهلل بن مسعود 

فرستادة خدایم حالل نیست مگر به سبب  خدایی جز اهلل نبوده و من: شهادت دهد

بیوة زناکار، قتل عمد، و آن کس که دین خود را ترک و از : یکی از این سه گناه

 .(علیه متفق). «جماعت اسالم دور شود

وقتی که رسول خدا وفات کرد اعراب مرتد گشتند، عمر : گوید س مالک بن انس

به درستی این را : گفتجنگید؟ ابوبکر  ابوبکر چگونه با اعراب می: گفت

. دهند به من امر شده با مردم بجنگم تا وقتی که شهادت می»: گفته که صخدا رسول

 «کنند خوانند و زکات را ادا می میخدایی جز اهلل نبوده و من فرستاده خدایم و نماز را 
 .(نسائی) 

 .هستند ةالصال این احادیث دلیلی برای بیان حکم تارک

شود و غسل و  به خاطر کفرش همانند مرتد کشته می ةالصال تارک: ابواسحاق گوید

کفن نشده و نماز بر وی خوانده نخواهد شد و در قبرستان مسلمین نباید دفن گردد، 

. «تفاوت بین انسان مؤمن و کفر ترک نماز است»: فرموده صخدا چون رسول
 .(روایت مسلم)
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پیمانی که میان ما و عهد و »: فرمود صخدا رسول: روایت شده که س از بریده

. «نماز است، پس هرکس آن را ترک کند بدون شک کافر شده است: ایشان است
 .(روایت از امام احمد و نسائی و ترمذی)

دهید خشوع است و  اولین چیزی که در دینتان از دست می»: همچنین فرمود

 .(روایت از حاکم). «دهید نماز است آخرین چیزی که در دینتان از دست می

برای اجرای حد، کشته شوند تکفیر  ةالصال به نظر من هرگاه زن یا مرد تارک

این، قول اکثر فقهاء از جمله ابوحنیفه، . شوند، و مانند زناکار محصن می باشند نمی

به حقیقت، خداوند »: که فرمود ص به دلیل فرمایش پیامبر. باشد افعی میمالک و ش

الاهلل بگوید بر آتش جهنم حرام خدا، الإله إز ته قلب و به خاطر رضای کسی را که ا

 .(علیه متفق). «کرده است

هرکس شهادت دهد »: شنیدم که فرمود صخدا از رسول: گوید س بن صامت  عباده

خدایی جز اهلل نیست و به حقیقت محمد بنده و فرستادة او است و به حقیقت عیسی 

از جانب او، و به حقیقت بنده و کلمة اوست که به مریم القا کرده و روحی است 

کند هر عملی که  بهشت حق است و دوزخ حق است، خداوند او را داخل بهشت می

 .(علیه متفق). «داشته باشد

الاهلل گفته کسی که در دنیا الإله إ»: فرموده صخدا رسول: روایت کرده که س انس

 «شود میخارج   داشته باشد از دوزخای ایمان قلبی و کار نیک  و به اندازة ذره
 .(علیه متفق)

برای هر پیامبری دعایی مستجاب بود »: فرمود صرسول خدا: گوید س ابوهریره

اند، ولی من  و هر کدام از آنان در دعای خود تعجیل کرده و آن را در دنیا خواسته

دعای خود را ذخیره کرده تا در روز قیامت برای امتم شفاعت کنم و انشاءاهلل این 

  شود که هیچ چیزی را شریک خدا قرار نداده انی از امتم میشفاعت من شامل کس

 .(روایت از مسلم). «باشند
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خداوند در شب و روز »: دفرمو صخدا  رسول: عباده بن صامت آورده است که

پنج نماز را بر بنده فرض کرده است هرکس بر آنها محافظت و مداومت داشته باشد 

اخل بهشت نماید و هرکس بر آنها محافظت خدا عهدی باشد که وی را داو را به نزد 

دهد وگرنه او را  و مداومت نکند عهدی به نزد خدا ندارد اگر خواست او را عذاب می

 .«کند به بهشت داخل می
 .کرد کافر بود او را داخل مشیت و خواست خود نمی ةالصال بنابراین، اگر تارک

ید که به جز گفتن الإله آ بر مردم میروزگاری »: از حذیفه روایت شده که گفته

 .(روایت از خالل). «الاهلل چیزی دیگر از اسالم با خود ندارندإ

مسلمانان هم بر این نظر اجماع دارند، چون ما در هیچ عصر و زمانی سراغ نداریم 

میتی را که اهل نماز نبوده غسل نکنند یا نماز بر او نخوانند و یا او را از میراث محروم 

باشد با وجود کثرت  ةالصال یان زوجین که یکی از آن دو، تارککرده باشند، و م

 .نمازان امر به جدایی کرده باشند بی

در حقیقت کافر بود این احکام به ثبوت  ةالصال در حالی که اگر شخصی تارک

 ةالصال میان مسلمانان هیچ خالفی در این نیست که بر زن و مرد تارک. رسیدند می

 .تد اختالف دارندا قضا کنند، ولی در مورد مرزها رواجب است تمام نما

به کفار، تشبیه شده از باب تهدید و سختگیری  ةالصال اما در احادیث فوق که تارک

دشنام دادن به »: هم چون قول پیامبر که فرمود. دبر اوست نه این که حقیقتاً چنان باش

 .(علیه متفق). «مسلمان فسق و جنگ با وی کفر است

 ،ای کافر :هرکس به برادر خودش بگوید»: که فرمود صین قول پیامبرو یا مانند ا

: مایدفر میکه  ص، و همچون قول حضرت«گردد گمان یکی از آن دو با کفر باز می بی

   .«هرکس به غیر از خدا قسم خورد در حقیقت مشرک شده است»

 .(روایت از احمد)
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هم باشد کفر و چه کم تبری جستن از نسب، اگر »: اش که فرمود و مانند گفته

 .(الباری فتح). «ورزیدن به خدا است

 .ها که منظور فقط تشدید در تهدید است و امثال این

 

 ـ اقسام نماز70   
وسیلة پاکی قلوب آنان گردد و که خداوند برای بندگانش تشریع کرده تا نمازی 

 :پایان او باشد بر سه قسمت است های بی شکری در مقابل نعمت

 .ـ نقل6ـ سنت، 2 ـ فرض ،1

 :ـ نماز فرض1

نماز فرض، عبادتی است که هرکس آن را ادا کند خداوند از وی خوشنود شود، و 

. هرکس در ادای آن سستی ورزد مرتکب یکی از بزرگترین گناهان کبیره گشته است

روز که خداوند بر بندگان مسلمان  این نمازهای فرض عبارتند از پنج نماز در شبانه

خداوند پنج نماز را بر »: فرماید می صخدا رسول. لغ خود فرض کرده استعاقل و با

بندگانش فرض کرده است هر کس آنها را نیکو انجام دهد و از روی اندک شمردن و 

توجهی به آنها چیزی از آنها ضایعه نکند، عهدی در نزد خدا دارد که او را داخل  بی

د خدا عهدی ندارد اگر بخواهد او را بهشت کند، و هر کس آنها را انجام ندهد در نز

   .«عذاب دهد و اگر نخواهد او را ببخشد

 ....(روایت از احمد و ) 

 .صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء: این نمازها عبارتند از نمازهای

 :ـ نماز سنت2

وتر، دو رکعت صبح، دو رکعت بعد از وضو، نماز : نمازهای سنت عبارتند از

های غیر  ها سنت این. قیة سالدر رمضان، نماز شب در ب ضحی، تراویح و نماز شب

 .شاءاهلل در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت ان ده هستند،مؤک
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 :لفـ نماز ن3

  نماز نفل جدا از سنن مؤکده و غیر مؤکده در شب و روز بوده و هر یک از این

، و بعداً توضیح آن شود نمازها دارای وقت معین خود بوده و در غیر از آن برگزار نمی

 .خواهد آمد

 ـ شروط وجوب نماز77
چون . ـ نماز واجب نیست جز بر هر مسلمان، زن یا مردی که شهادتین گوید1

آنان را فرا بخوان تا گواهی دهند که »: اب به معاذبن جبل فرموددر خط صخدا رسول

ر، تو را خدایی جز اهلل نیست و به درستی محمد فرستادة خدا است، اگر در این ام

اطاعت کردند به آنان خبر ده که خداوند در شب و روز پنج نماز را بر ایشان فرض 

 .(روایت از ابوداود و حاکم). «کرده است

: فرمود صخدا ـ واجب نیست جز بر هر انسان عاقل و بالغ، چون رسول2

تکلیف از سه شخص برداشته شده شخص خوابیده تا بیدار شود، کودک تا به سن »

 .(روایت از ترمذی). «برسد و دیوانه تا روزی که عقل و فهم وی بازگردد بلوغ

به فرزندانتان در هفت سالگی امر کنید نماز بخوانند، و در سن ده »: همچنین فرمود

سالگی به خاطر عدم انجام آن، آنان را تنبیه کنید و بستر خواب آنان را از یکدیگر جدا 

 .(روایت از ترمذی). «کنید

 :فرماید شود چون خداوند می از فرارسیدن وقت، نماز واجب نمیـ قبل 6

﴿                 ﴾  (118/ ءنسا). 
 .«گمان مناز بر مؤمنان فرض و دارای اوقات معلوم و معین است بی»
ه کاصغر ـ پاکی از حدث اکبر که حیض و نفاس و جنابت است و از حدث 4

 .خروج هر چیزی از جلو یا عقب و خواب و اغماء و غیره است

 ـ اوقات نمازها و تعداد رکعات آنها71 
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 :صبح ـ نماز1

وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید است، اگر در وقت خود 

مستحب است که در اول  ،ای خواهر مسلمان. شود خوانده شود نماز فجر نامیده می

یک  صخدا رسول: که گوید س نده شود به دلیل حدیث ابومسعود انصاریوقت خوا

ا در روشنایی قبل از طلوع بار نماز صبح را در تاریکی بعد از اذان و یک بار نیز آن ر

خواند پس از آن تا روزی که وفات کرد نماز صبح را میان این دو وقت  خورشید

. «نخوانده است طلوع خورشید ا در روشنایی قبل ازخواند و بار دیگر نماز ر می
 .(روایت از ابوداود و بیهقی)

خواندند در  می ص خدا  زنان مسلمان نماز صبح را با رسول: گوید ل عایشه

گشتند هنوز آن قدر  پوشاندند و وقتی که به منزل بر می حالی که خود را با لباس می

 .(روایت از جماعت). شناخت ک بود که کسی آنان را نمیهوا تاری

هرکس قبل از انقضای وقت یک رکعت آن را بخواند . نماز صبح دو رکعت است

رسول : که گوید س در واقع کل نماز را ادا خوانده است، به دلیل حدیث ابوهریره

هرکس یک رکعت از نماز را در وقت خود بخواند در واقع کل »: فرمود ص خدا

 .(روایت از جماعت). «نماز را به وقت خود خوانده است

شود، بنابراین هرگاه  این حدیث شامل همة نمازهای فرض می ،ای خواهر مسلمانم

ز را در وقت امواقع کل ن بتواند یک رکعت از نماز فرض را در وقت خود بخواند در

 .خود خوانده است

 :ـ نماز ظهر2

وقت نماز ظهر از زوال خورشید از خط استوا تا شدن سایة هر چیزی به اندازة 

 .نماز ظهر چهار رکعت است. نماز عصر می باشد ه آن، اول وقتک. خودش است

 :ـ نماز عصر3
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و به زودی گراییدن زیاد شدن سایة هرچیزی از یک برابر خود، اول نماز عصر 

 ص خدا رسول»: گوید س جابر. روب آن، آخر آن استخورشید در دقایق قبل از غ
های  که خورشید از شعاع نماز ظهر را در گرمای شدید ظهر، نماز عصر را هنگامی

ولی . آید و نماز مغرب را هنگام غروب خورشید برگزار می کرد شدید گرما بیرون می

انداخت و  نماز عشاء را گاهی به خاطر دیر آمدن مسلمانان به مسجد به تأخیر می

کرد، و نماز صبح را  اند در ادای آن تعجیل می دید که مسلمانان جمع شده گاهی می

 .(علیه متفق). «کرد که هنوز هوا تاریک بود ر میوقتی برگزا

به دلیل حدیثی که . الوسطی نیز نام دارد ةنماز عصر چهار رکعت بوده و صال

 .(علیه متفق). «الوسطی نماز عصر است ةصال» :فرماید

 :ـ نماز مغرب4

با غروب خورشید، وقت مغرب آغاز و تا اندی قبل از پنهان شدن شفق احمر که 

آید  رنگ سرخ کنار غربی آسمان است و در اثر غروب خورشید پدید میعبارت از 

 .شود ادامه دارد با پنهان شدن شفق سرخ وقت عشاء آغاز می

هرگاه فرد مسلمان یک رکعت نماز مغرب را در وقت خود دریابد هرسه رکعت 

 .مغرب را ادا خوانده است خواه این تأخیر، به خاطر عذری باشد یا خیر

به . بدان تأخیر مغرب تا پنهان شدن شفق احمر پسندیده نیست ،سلمانخواهر م ای

امت من پیوسته در خیر هستند مادامی که نماز »: که فرمود صدلیل فرمایش پیامبر

 .(روایت از احمد). «مغرب را تا طلوع همة ستارگان به تأخیر نیندازند

 .وقت خوانده شود و نیز به دلیل این که مسلمانان اجماع دارند که مغرب در اول

 :ـ نماز عشاء5

 .شود و تا طلوع فجر صادق ادامه دارد با غروب شفق احمر وقت عشاء داخل می

 ـ پایان وقت عشاء75
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پایان وقت آن با گذشت یک سوم از شب است چون در حدیث : امام احمد گوید

آمده که جبرئیل بار دوم نماز عشاء را بعد از گذشت یک سوم از شب برای 

: گوید س بریده .«نماز عشاء میان این دو وقت است» :خواند و گفت صحضرت

در روز دوم نماز عشاء را بعد از گذشت یک سوم از شب خوانده  صخدا رسول

در فاصلة غروب شفق »: فرمود صخدا روایت شده که رسول  ل است، از عایشه

 .(هعلی حدیث متفق). «احمر تا گذشت یک سوم از شب نماز عشاء را بخوانید

مالک که  وقت آن تا نصف شب ادامه دارد به دلیل حدیث انس بن: اهل رأی گویند

 .«نماز عشاء را تا گذشت نیمی از شب به تأخیر انداخت صخدا رسول»: گوید
 .(بخاری زروایت ا)

وقت عشاء تا گذشت نیمی از »: فرمود صرسول خدا: گوید ب عمر بن عبداهلل

 .(روایت از ابوداود). «شب است

ه نظر من تأخیر عشاء تا نصف شب جایز است و بعد از آن وقت ضرورت است ب

 .و حکم آن مانند حکم نماز عصر در وقت ضرورت است

 :بنابراین

 .تا گذشتن یک سوم از شب وقت جواز است

 .همچنین تا گذشت نیمی از شب وقت جواز است

 .اگر ضرورت ایجاب کرد تأخیر آن تا وقت طلوع فجر جایز است

بهتر آن است که در وقت خود برگزار شود تا موجب پاداش  ،واهر مسلمانمای خ

 .زیاد گردد

 ـ بهترین اوقات نماز79
وقت فضیلت، : بهترین اوقات نماز، اول آن است، و اوقات نماز بر سه قسم است

وقت فضیلت دارای خیر و ثواب بوده و بهترین اوقات . وقت جواز و وقت ضرورت

انداخت و آن را  نماز ظهر را از اول وقت به تأخیر می صخدا گاهی رسول. است

یافت تا هم تخفیفی برای مردم باشد و  نمود که شدت گرما کاهش می وقتی برگزار می
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به هنگام  صخدا  رسول»: در حدیث آمده که. لی وارد نشودهم به خشوع آن خل

هوا سرد  انداخت و هرگاه شدت گرما نماز ظهر را تا خنک شدن هوا به تأخیر می

 .(روایت از بخاری). «خواند گشت آن را در اول وقت می می

این بود که ظروف و احوال مردم را رعایت  ص الق آن حضرتویژگی و اخ

 .کرد می

چنان که خواب قبل از عشاء مکروه است که مبادا باعث تأخیر نماز از وقت 

 سابوبرزة اسلمی. فضیلت گردد و فرد نتواند نمازش را در وقت مستحب آن بخواند
دوست داشت نماز عشاء را به تأخیر بیندازد تا جایی که پاسی  صخدا  رسول»: گوید

گفتند و خواب قبل از عشاء و صحبت بعد از آن را  می( عتمه)از شب بگذرد که آن را 

 .(ت کرده استیجماعت آن روا). «دوست نداشت

ار نبود به آنان امر اگر بر امتم دشو»: فرماید می صخدا در حدیثی دیگر رسول

 «.کردم تا نماز عشاء را بعد از گذشت یک سوم یا نیمی از شب بخوانند می

الزم است خواهر مسلمانم بداند تعجیل در نمازی که تأخیر آن مستحب است و 

تأخیر نمازی که تعجیل در آن مستحب است گناه نیست، به شرط این که تصمیم 

 ؛ته و وقت آن تنگ نباشد، چون جبریلخواندن آن را قبل از پایان وقت داش
خوانده است و  صنمازها را هم در اول وقت آن و هم در آخر وقت برای پیامبر

فاصلة بین این ): اند نیز نمازها را در هر دو وقت خوانده و هر دو فرموده صحضرت

 .(دو، وقت نماز است

 ـ نماز قبل از وقت73
بخواند جایز نیست زیرا روایت شده که هرکس سهواً یا عمداً نماز را قبل از وقت 

عمر و ابوموسی اشعری نماز صبح را قبل از وقت خوانده بودند، آن را در وقتش  ابن

 .اعاده کردند

 ـ نماز دیوانه76
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شخص دیوانه مکلف نبوده و قضای نمازهای دوران دیوانگی بر او الزم نیست، 

زم است آن نماز را قضا کند، مگر این که در وقت یکی از نمازها به هوش آید، که ال

مانند صغیری که در وقت یکی از نمازها بالغ شود که باید آن نماز را قضاء نماید، در 

گناه بر سه کس نوشته »: فرماید صخدا این مبحث خالفی را سراغ ندارم و رسول

شخص خوابیده تا وقتی که بیدار گردد، کودک تا وقتی که به سن بلوغ رسد و : نشود

  .«و بیهوش تا وقتی که به هوش آید دیوانه

  .(ماجه و ترمذی از ابوداود و ابن روایت) 

کشد و قضای نماز بر او دشوار است لذا مورد عفو  چون مدت آن غالباً به درازا می

 .قرار گرفته است

 ـ شخصی که بیهوش شده75
از   حکم شخص بیهوش مانند حکم شخص خوابیده است و قضای نماز و روزه

از مالک و شافعی روایت شده که قضای نماز بر شخص بیهوش . شود قط نمیوی سا

 ل زیرا عایشه. الزم نیست مگر اینکه در وقت یکی از نمازها به هوش آمده باشد
کند سوال کرد  را ترک می شود و نماز دربارة شخصی که بیهوش می صخدا از رسول

قت یکی از نمازها به هوش قضای نماز بر او واجب نیست مگر این که در و»: فرمود

 .«خواند بیاید که در این صورت آن نماز را می
اگر مدت بیهوشی پنج نماز را در برگیرد و بعد از آن به هوش بیاید : ابوحنیفه گوید

قضای آنها را بخواند ولی اگر بیش از آن بیهوش بشود قضای نماز بر او واجب 

مانند دیوانه قضاء را از وی ساقط نیست، چون این حالت حکم تکرار را دارد و به 

 .کند می

 ـ کسی که عقلش را از دست بدهد71
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اگر کسی در اثر مصرف دارویی عقل خود را از دست داد اگر مدت بیهوشی او 

چندان طول نکشد حکم او همان حکم بیهوش است، ولی اگر این حالب به درازا 

 .شود بکشد تا بازگشت عقلش نماز از او ساقط می

ر زوال عقل بر اثر خوردن یا آشامیدن مواد مست کننده باشد در این ولی اگ

شود و قضای نمازهای  صورت زوال عقل موقتی است و تکلف از وی ساقط نمی

 .حالت مستی بر وی واجب است، و خالفی در این مسئله نیست

 ـ خواندن نماز در کشتی74
 :ی دو قول وجود داردتدر رابطه با خواندن نماز در کش

تواند در کشتی نماز بخواند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و در  می: میک

. اشاره برای سجود بیشتر از رکوع خم شود و باید رو به قبله نماز را بخواند

را دیدم در حالی که سوار بر االغ بود رو به قبله  صخدا رسول»: گوید بعمر ابن

 .(ئیت از ابوداود و نساروای) .«خواند نماز می

من را در پی حاجتی فرستاد، وقتی که بازگشتم  صخدا رسول»: گوید سجابر

خواند در حالی که سجده را  برمرکبش روبه شرق نماز می صخدا متوجه شدم رسول

 .(روایت از ابوداود) .«داد با خم شدن بیشتر از رکوع انجام می

طرف که بخواهد رو  اگر مکان گسترده باشد و بتواند در آن با میل خود به هر: دوم

 .کند بر وی واجب است رو به قبله کرده و مانند نماز در مسجد در آن نماز بخواند

اما اگر حیوان نجس . نماز بر هر حیوان سواری مانند االغ و قاطر و شتر امکان دارد

 .ای پاک در زیر خود قرار دهد تا نمازش باطل نشود تواند پارچه باشد می

 ـ نماز در قطار10
 :بارة نماز در قطار نیز دو قول وجود دارددر

اگر نتواند رو به قبله بایستد نمازش درست است و سجود و رکوع را با : یکم

 .اشاره انجام داده و در اشاره برای سجود بیشتر از رکوع خم شود
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اگر استقبال قبله برایش ممکن باشد باید در ابتدای نماز رو به قبله بایستد به : دوم

رسول خدا هرگاه در سفر بود و »: روایت کرده که س ثی که انسدلیل حدی

خواست نماز سنت بخواند شترش را رو به قبله کرده و تکبیر تحرم نماز را  می

 .«داد رفت به نمازش ادامه می گفت، سپس شترش رو به هر طرفی می می
 .(روایت از احمد و ابوداود) 

ه قبله کنید باید مانند سایر نمازها رو به قبله د رو بیبنابراین اگر در ابتدای نماز بتوان

 .نمایید

 مسافری که نیت اقامه کند -17
اگر مسافری وارد شهری شد و نیت اقامت در آنجا را کرد، باید مانند مقیم نمازش 

را کامل بخواند، اما اگر نیت اقامت نداشته باشد، مانند مسافر نمازش را قصر 

 .خواند می

 ـ نماز فوت شده11
ر هر مسلمانی واجب است نمازهای فوت شده را به ترتیب قضا نماید و عذری ب

گر این که ترتیب را فراموش کند که در این صورت وجوب ترتیب ندارد، م برای ترک

امت من در برابر خطا : فرماید می صخدا چنانچه رسول. شود ترتیب از وی ساقط می

 .(ء الغلیلاروا) .و فراموشی مورد عفو قرار داده شده است

 ـ اجتهاد در مورد قبله15
هرگاه فرد مسلمان با اجتهاد خود نماز خواند و خواست نمازی دیگر بخواند 

 .تجدید اجتهاد بر وی الزم است و در صورت تغییر اجتهاد، نماز گذشته را اعاده نماید

 .زیرا یکی از شروط درست بودن نماز استقبال قبله است

یک رو به جهتی نماز بخواند نماز هر دو صحیح است اگر دو نفر در مکانی، هر 

 .چون هرکدام به صحت اجتهاد خود و خطای اجتهاد طرف مقابل اعقتاد دارد
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 ـ اشتباه در تعیین قبله19
هرگاه رو به جهتی نماز خواند و یکی به او خبر داد آن جهت خطا بوده و قبله در 

 .ر وی الزم است نماز را اعاده نمایدجهتی دیگر قرار دارد و به گفتة او یقین داشت، ب

اگر جهت قبله را ندانست باید برای شناخت آن اجتهاد کند و نمازش انشاءاهلل 

ولی هرگاه روشن شد که در تشخیص قبله اشتباه کرده و در این مورد . صحیح است

یقین پیدا کرد، باید نمازش را اعاده کند چون استقبال قبله یکی از شروط درست بودن 

 .ماز استن

به هیچ وجهی نباید به راهنمایی شخص مشرک، در مورد قبله  ،خواهر مسلمانم ای

اطمینان پیدا کرد زیرا کافر اهل روایت و شهادت نبوده و خبر وی قابل پذیرش 

و خبر فرد فاسق مورد اعتماد نبوده چون روایت و . نیست، چون اهل امانت نیست

 .هام به فسق پذیرفته نیستشهادت او نیز به خاطر ضعف دینی و ات

قبول نیست چون این دو در برابر گفتن دروغ مؤاخذه ( دختر یا پسر)خبر کودک 

 .شوند نمی

 .اگر در کفر یا اسالم خبردهنده، شک داشتید خبر او مورد قبول نیست

اگر در فسق یا عدالت خبر دهنده شک کردید خبر او مورد قبول است چون اصل 

 .مسلمان است مادامی که خالف آن ثابت نگردد بر عدالت و برائت شخص

شود، چون این خبر از  اخبار سایر مسلمانان بالغ و عاقل اعم از مرد یا زن قبول می

انشاءاهلل ( زن یا مرد)جملة اخبار دینی بوده و مانند روایت است و خبر یک نفر نیز 

 .شود مورد قبول واقع می

 ـ تأخیر نماز به خاطر خواب13
اطر خواب یا غیر آن نماز را به تأخیر اندازد و بعد از بیدار شدن بیم فوت اگر به خ

. باشد، بر وی الزم است که نماز فرض را قبل از سنت بخواند شدن نماز را داشته

 .مبادا به خاطر تقدیم سنت نماز فرض قضاء شود و وقت نماز بعدی فرا رسد
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 ـ ارکان نماز16
کانی است که بدون رعایت آنها نماز شما صحیح ای خواهر مسلمانم، نماز دارای ار

بنابراین بر شما واجب است آن ارکان را بشناسید و تفاوت میان آنها و . نیست

 :ارکان نماز عبارتند از. های نماز را بدانید سنت

 صنیت به معنای قصد انجام نماز است و محل آن قبل می باشد، پیامبر :ـ نیت1

 . «ت استهر عملی وابسته به نی» «اِتَیالّنِب ماُلْعا اأَلَمَنِإ»: فرمود

 .(روایت از بخاری و مسلم) 

 .بنابراین اگر کسی بدون نیت نماز بخواند نمازش باطل است

 .گویید این تکبیر را در حال ایستاده و رو به قبله می: ـ گفتن تکبیرتحرم2

ر بر این رأی جمهو. حرام را ترک نماید نمازش باطل استاإل ةاگر کسی تکبیر

چون تکبیر در نزد فقهاء هم رکن . گردد حرام منعقد نمیاإل ةاست که نماز بدون تبکیر

است و هم شرط و هم صورت نماز است و هم پیروی عملی از روش آن حضرت 

 .است

خواندن سوره فاتحه یکی از ارکان نماز است، عباده بن صامت : ـ خواندن فاتحه6

ه در نماز فاتحه را نخواند در اصل نماز نخوانده کسی ک»: فرمود صخدا رسول: گوید

 .(روایت از دارقطنی) .«است

این حدیث دلیل بر تعیین خواندن فاتحه در نماز است و نماز بدون آن صحیح 

مالک و شافعی و جمهور . تواند جایگزین آن شود ی دیگری نمی و سوره. نیست

 .علمای صحابه و تابعین بر این مذهبند

ها بر دو زانو در  ع به معنی خم کردن پشت و نهادن کف دسترکو: ـ رکوع4

 .حالت اعتدال و توأم با طمأنینه است

ها و  به رکوع رفت و میان دست»: بن عامر روایت شده که از ابومسعود عقبه

هایش را به  ها را بر زانو نهاد و انگشت پهلوهایش فاصله ایجاد کرد و کف دست
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را دیدم که این گونه  صخدا رسول»: اد و آنگاه گفتزانوهایش قرار دصورت باز بر 

 .(روایت از احمد و ابوداود و نسائی) .«خواند نماز می

بعد از رکوع الزم است بلند شده و پشت خود را راست کرده و به : ـ اعتدال6

 .صورت معتدل بایستد و طمأنینه را رعایت کند

ماز آن کسی که مابین رکوع خداوند به ن»: فرمود صخدا  رسول: گوید س ابوهریره

 .(روایت از احمد) . «کند نماید هیچ توجهی نمی و سجود پشت خود را راست نمی

نماز کسی که پشتش را در بین »: دفرمو صخدا رسول: گوید س شیبان بن علی

 .(ماجه روایت از احمد و ابن) .«کند، درست نیست رکوع و سجود راست نمی

کسی که پشت خود را در »: فرمود صخدا رسول: گوید سابومسعود انصاری

  .«رکوع و سجود راست ننماید نمازش صحیح نیست

  .(روایت از پنج محدث با تصحیح ترمذی) 

چون . ها را بلند نکند نمازش صحیح است اگر برای اعتدال دست ،خواهر مسلمان

 .ایجاد فاصله میان دست و پهلو برای زنان الزم نیست

نهادن پیشانی و بینی با دو کف دست و هر دو زانو و  سجود عبارت از: ـ سجود3

 سحجر ابووائل بن. نوک انگشتان هر دو پا بر زمین، توأم با اعتدال و طمأنینه است
را در حال رفتن به سجده دیدم که اول دو زانو را بر زمین نهاد  صخدا رسول»: گوید

 .«کرد می ها را قبل از زانوهایش بلند و هنگام بلند شدن از سجده دست
 .(روایت از پنج محدث غیر از احمد) 

الزم است بداند که اعضای سجود هفت است و در حال سجود  ،خواهر مسلمان

به من »: فرمود صبه دلیل حدیثی که پیامبر. باید این هفت اعضاء بر زمین قرار گیرند

کرد و بر پیشانی و با دست به بینی هم اشاره : امر شده بر هفت استخوان سجده کنم

 .«همچنین بر دو دست و دو زانو و دو پا
ـ بلند شدن از سجده و نشستن بین دو سجده با حالت اعتدال و طمأنینه، به دلیل 6

داخل مسجد شد و سپس  صخدا رسول»: کند روایت می س حدیثی که ابوهریره
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پیامبر . سالم داد صمردی هم داخل مسجد شد و نماز خواند و آمد و به رسول خدا

آن مرد برگشت و . برگرد و نمازت را دوباره بخوان، چون نماز نخواندی: ودفرم

: سالم کرد، پیامبر فرمود صنمازی مانند نماز قبلی خواند دوباره آمد و بر آن حضرت

تا سه مرتبه این را فرمود، آن مرد . برگرد و نمازت را بخوان چون نماز نخواندی

دانم، به من یاد بده  ستاده از این بهتر نمیسوگند به خدایی که تو را به حق فر: گفت

ایستی تکبیر بگو و به دنبال آن  هرگاه برای نماز می: که چگونه نماز بخوانم، فرمود

آنچه از قرآن برایت میسر است بخوان، بعد از آن به رکوع برو و از حرکت باز ایست، 

ه برو و از حرکت سپس از رکوع بلند شو و با حالت معتدل بایست، بعد از آن به سجد

باز ایست، سپس از سجده بلند شو و بنشین و از حرکت باز ایست، دوباره به سجده 

حدیث ) .«ن تمام نمازت را این گونه بخوانو و از حرکت باز ایست و بعد از آرب

 .(علیه متفق

له را به وی یادآور شد و در روایتی دیگر آمده که قبل از حدیث فوق این جم

برای نماز برخاستی وضوی کامل بگیر سپس رو به قبله کن و تکبیر هرگاه »: فرمود

 .«احرام بگو
های خود  هنگام بلند شدن از سجده دو کف دست خود را بر ران صخدا رسول

 .نهاد می

اهلل  کم  ورمحةيالّسالم عّل» :به این صورت بعد از اتمام تشهد بگویید: ـ سالم6

 .و از دوش راست و چپ سالم بده «برکاتهو

. باید بدانی رعایت ترتیب در ارکان نماز بر تو واجب است ،ـ ای خواهر مسلمان6

یا قبل از رکوع به سجده . حرام فاتحه را خوانداإل ةبرای مثال نباید قبل از گفتن تکبیر

نیز این  سبر این شیوه و شکل بوده و به اصحاب صخدا رفت، چون نماز رسول

به »: فرمود صآورده است که رسول خدا بخاری در صحیح خود. گونه آموخته است

بنابراین تقدیم چیزی از آخر نماز در اول آن و  «خوانم ای نماز بخوانید که من می گونه
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تأخیر چیزی از اول نماز به آخر آن جایز نبوده و هرکس این چنین نمازی بخواند 

 .باطل است

 ـ لباس زن به هنگام نماز15 
و روپوش نماز بخواند، اگر هم به ستر  مستحب است زن در پیراهن و مقنعه

 و این گونه از عمربن خطاب و عبداهلل بن عمر و عایشه. ت اکتفا کند جایز استورع

ی هم بر این روایت است، چون در آن حالت، قول شافع. روایت شده است ل

تر و زیباتر است و با این پوشش کامل است که در حال رکوع و  پوشش زن کامل

 .شود های بدن و عورت زن نمایان نمیسجود برجستگی

ولی چنان که . مستحب است زن در چهار پوشش نماز بخواند ،در روایتی آمد که

 .اگر به ستر عورت بسنده کند کافی است: گفتیم

عامه سلف بر پیراهن و مقنعه اتفاق دارند و هر چه از آن مقدار : امام احمد گوید

 .بیشتر باشد بهتر است

خدا آیا زن  رسول ای: بر این مطلب داللت دارد که گفت ل سلمه حدیث ام

بله اگر کامل باشد و پشت پاهایش » :تواند در پیراهن و مقنعه نماز بخواند؟ فرمود می

 .(روایت از ابوداود) .«را بپوشاند

نماز را در »روایت شده که آنها  سلمه از امهات المؤمنین عایشه و میمونه و ام

 .(منذر روایت از ابن) .«دانستند میپیراهن و مقنعه جایز 

 .پوشانند این دو، پوشیدن آنچه را که واجب است می چون

بدون هیچ خالفی جایز است صورت زن در نماز پوشیده نباشد، ولی دربارة برهنه 

ها تا مچ  بودن دست لخت: نخست اینکه: بودن دو دست تا مچ، دو روایت وجود دارد

 ل و عایشه بعباس  چون از ابن. شافعی استجایز است و این، قول مالک و 
 : روایت شده که در تفسیر آیة

﴿          ﴾ (81/ نور). 
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  ﴿اند، مراد از  گفته    ﴾ همچنین . صورت و دو دست تا مچ دست است

وغالباً این دو پیدا  پوشاندن دست و صورت در حال احرام برای زن حرام است

 .شوند شوند و برای خرید و فروش دیگر نیازها بنا چار آنها نمایان می می

. روند مچ جزء عورت به شمار می صورت و دو دست آن تا: روایت دوم اینکه

 .(روایت از ترمذی) ««زن، عورت است»: فرمود صخدا چون رسول

تا مچ از آن مستثنی این حدیث عام بوده و صورت و دو دست  :ترمذی گوید

 .گردند می

ولی غیر از دو دست و صورت و دو پا، به اجماع عورت بوده و خالفی در آن 

خداوند نماز زن را بدون »: که فرمود صبه دلیل فرمودة پیامبر خدا. سراغ ندارم

 .«کند پوشش و مقنعه قبول نمی

 ـ نماز زن در نقاب11
زن باید در : اجماع بر این است که: دعبدالبر گوی مکروه است، ابن نماز در نقاب

نماز و احرام صورت خود را نپوشاند، زیرا نقاب زدن، به نماز او، به خصوص در حال 

 .نماید سجده که باید پیشانیش برهنه باشد خلل وارد می

نماز زن مسلمان بدون مقنعه و روسری باطل است و باید آن را اعاده نماید، زیرا 

 .ن به استثنای صورت و دو دست تا مچ استاصل پوشاندن تمامی بد

 ـ حمل کودک  در حال نماز14
. تواند در حال نماز کودکش را حمل کرده و نمازش صحیح است زن مسلمان می

 .کرد لعاص را در حال نماز حمل میا ابی بنت نوة خود به نام امامه ص زیرا پیامبر

 .(علیه متفق) 

 فرش بافته شدهخواندن نماز بر حصیر و پارچه یا ـ 50
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بنابر قول عامة اهل علم، خواندن نماز بر حصیر و پارچه یا فرش بافته شده از 

 .پشم، مو، پر، پنبه، کتان و دیگر اشیای پاک صحیح است

خواندن نماز بر حصیر یا فرش، یا هر چیزی دیگر که قسمتی از آن نجس باشد به 

 .شرطی که خارج از محل نماز باشد صحیح است

همچنین . نماز شما صحیح استسته در مکانی نماز خواندید که نجس بود اگر ندان

 .خواندن نماز در محلی که در پاکی آن شک داشتید صحیح است

اگر در اثنای نماز به وجود نجاست در لباس یا بدن یا محل نماز، یقین پیدا کردید 

 .نماز شما باطل است

 .ـ نماز خواندن در مقبره کراهت دارد57

 از خواندن در محل استراحت شتراننمـ  51
نماز خواندن در محل استراحت شتران درست است مگر این که نجس باشد چون 

هرکجا، نماز فرا رسید آن را بخوانید چون آنجا حکم مسجد را »: فرمود صپیامبر

 .«دارد

 ـ نماز در حمام51
مئن خواندن نماز در حمام درست نیست مگر این که نسبت به پاک بودن آن مط

هرکجای زمین حکم مسجد را دارد به »: که فرمود صبه دلیل فرمودة پیامبر. باشید

 .(روایت از ابوداود) .«جز حمام و گورستان

 نماز در محل استراحت گاو و گوسفند و بزـ 59
 س سمره نماز در محل استراحت گاو و گوسفند و بز، درست است، جابربن

توانیم در محل استراحت گاو و  آیا می: پرسید صخدا مردی از رسول: گوید می

ر محل استراحت شتران چه؟ عرض کرد د «بله»: سفند و بز نماز بخوانیم؟ فرمودگو

 .(روایت از مسلم) «خیر»: فرمود
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 نماز در زمینی که بر اثر عذاب الهی فرو رفته استـ 53
خشم نماز در زمینی که بر اثر عذاب الهی فرو رفته است کراهت دارد چون نشانة 

بر »: نی به نام حجر گذر کرد و فرمودبر سرزمی صزیرا پیامبر. خدا بر آن محل است

کنان از آنجا عبور کنید، مبادا به بالی  این عذاب شدگان داخل نشوید مگر این که گریه

 .(روایت از بخاری و مسلم و طبرانی) .«آنها گرفتار شوید

 نماز در کلیسا و سایر معبدهاـ 56
ا و سایر معبدها بخاطر وجود تصاویر در آن کراهت دارد، زیرا این نماز در کلیس

 .کار نوعی تعظیم شمردن آن است

 های عمومی نماز در کشتارگاه و محل زباله و راهـ 55
های عمومی اگر نجس باشند درست نیست و  نماز در کشتارگاه و محل زباله و راه

 .ستدر صورت پاک بودن این محل ها، نماز در آن صحیح ا

 های نماز ـ سنت51  
هایی است که الزم است بر آن مواظبت کنید،  نماز دارای سنت ،خواهر مسلمان ای

 :آنها عبارتند از

 :ها ـ بلند کردن دست1

 :ها سنت است در چهار جا بلند کردن دست 

 .م نمازیهنگام گفتن تکبیر تحر( أ)

 .هنگام رفتن به رکوع( ب)

 .هنگام بلند شدن از رکوع( ج)

 .هنگام بلند شدن از تشهد اول( ء)

بعد از دو  صخدا هرگاه رسول»: گوید صدر توصیف نماز  حضرت سعلی

 .«کرد و تکبیر می گفت ها بلند می ها را تا مقابل شانه شد دست سجده بلند می
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 .(روایت از ابوداود و احمد و ترمذی) 

ی بر تفاوت میان بدانید که زن و مرد در این سنت شریکند، و دلیل: شوکانی گوید

 .ها و مقدار آن وجود ندارد آن دو در بلند کردن دست

 :ـ گذاشتن دست راست بر چپ2

روایت شده  ساز جابر. گذاشت دست راست بر دست چپ در نماز سنت است

خواند، عبور کرد، در حالی که او دست  از کنار مردی که نماز می صرسول خدا»

های وی را از هم جدا و سپس  رت دستآن حض. چپ را بر دست راست نهاده بود

 .(روایت از احمد). «دست راست او را بر دست چپش گذاشت

 .ابعین استنیست و این قول جمهور صحابه و ت خالفی در این

 :ـ محل نهادن دست3 

 .ها زیر ناف است محل نهادن دست: علمای حنیفه گویند

: است در نزد امام احمد ها زیر قفسة سینه محل نهادن دست: علمای شافعیه گویند

 .هر دو محل مساویند و تفاوتی ندارند

دست راست را بر چپ نهاده  صخدا ولی در بعضی از روایات نقل شده که رسول

را در  صخدا رسول»: از هلب طائی نقل است که گویدداد،  میو بر قفسة سینه قرار 

 .«داده بود نماز دیدم که دست راست را بر چپ گذاشته و بر قفسة سینه قرار
 .(روایت از احمد و ترمذی)

 :ـ دعای افتتاح4

نماز را بعد از تکبیر و قبل از  صسنت است نمازگزار با یکی از دعاهای حضرت

شنیدم : مطعم آمده است جبیر بن در حدیث نافع بن. قرائت فاتحه آغاز نماید

 ِلَّلِه َواْلَحْمُد سه مرتبه و ،َكِبريًا َأْكَبُر الَّلُه»: گفت در افتتاح نماز سنت می صخدا رسول
 الَشْيَّطاِن ِمَن ِبَك َأْعوُذ ِإِنى الَّلُهَم .، سه مرتبهَوَأِصياًل ُبْكَرًة الَّلِه َوَسْبَحاَن ، سه مرتبهَكِّثريًا

و نفث و نفخ شیطان ای رسول خدا همز : ، عرض کردم«َوَنْفِخِه َوَنْفِّثِه َهْمِزِه ِمْن الَرِجيِم
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همز شیطان مرگ ناگهانی است، و نفخ آن، کبر و غرور و نفث » :چیست؟ فرمود

 .(حبان ماجه و ابن روایت از احمد و ابوداود و ابن)  .«شیطان، شعر است

 :ـ استعاذه5

 الَشْيَّطاِن ِمَن اهلِلِب َأْعوُذ»: بعد از دعای افتتاح و قبل از فاتحه می گفت صخدا رسول
 .(منذر روایت از ابن) «الَرِجيِم

 .شود استعاذه آهسته و فقط در رکعت اول گفته می و

 :ـ آمین گفتن6

برای هر مسلمان اعم از امام و مأموم و منفرد سنت است بعد از خواندن سورة 

فاتحه در نمازهای جهری با صدای بلند و در نمازهای سری به صورت سری آمین 

 .بگوید

 :ـ قرائت بعد از فاتحه7

مقداری قرآن به شرح زیر در نمازهای پنجگانه  سنت است بعد از خواندن فاتحه

 :بخواند

 (هر دو رکعت نماز صبح در( أ)

 .در هر دو رکعت نماز جمعه( ب)

 .در دو رکعت اول نمازهای ظهر و عصر و مغرب عشاء( ج)

ولی در دو رکعت آخر ظهر و عصر و عشاء و یک رکعت آخر مغرب تنها فاتحه را 

عادت . ل صبح و سایر نمازها سنت استطول دادن به رکعت او. خواند می

بدین . داد نماز صبح را بیشتر از سایر نمازها طول می: بر این بود که صخدا رسول

 .دهند خاطر که قرآن فجر مشهود بوده و خدا و مالئکه بر آن گواهی می

 سداد تا حدی که ابوسعید خدری نماز ظهر را طول می صخدا گاهی رسول
شد یکی برای قضای حاجت به  افتاد اقامة نماز ظهر شروع می گاهی اتفاق می»: گوید

گشت و وضو  اش بر می رفت و قضای حاجت را انجام داده و به خانه طرف بقیع می
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.«شد گرفت و بر اثر طوالنی خواندن ظهر در رکعت اول به آن حضرت ملحق می می
 .(روایت از مسلم) 

اما نماز مغرب را گاهی . ستولی نماز عصر در طول و قصر آن نصف نماز ظهر ا

 .خواند طوالنی و گاهی کوتاه می

 .خواند های تین و شمس و اعلی و اللیل و امثال آن را می در نماز عشاء سوره

 :ـ تکبیرات انتقال 8

، و وقتی که کامالً ُهَدِمَح ْنَمِل  اهلُل َعِمَس: سنت است هنگام بلند شدن از رکوع بگوید

و به هنگام پایین رفتن برای رکوع و  ُدْمَحاْل َکا َلَّنَبَر: یددر اعتدال قرار گرفت بگو

: روایت شده گوید مسعود  از عبداهلل بن. بگوید ْرَبْکَأ اهللسجود و بلند شدن از سجده 

 کرباهلُل أرا دیدم در هر پایین رفتن و بلند شدن و برخاستن و نشستن  صخدا  رسول»

 .(ترمذیروایت از احمد و نسائی و ) .«گفت می

 :ـ اذکار رکوع و سجود9

: و در سجود بگوید «ِهِدْمَحِبَو ُسْبَحاَن َرِبَي اْلَعِظْيِم»: مستحب است در رکوع بگوید

خدا در رکوع و سجودش  رسول: کند که روایت می ل عایشه «ُسْبَحاَن َرِبَي اأَلْعَّلى»

بسیار پاک و منزّه است » «لَرْوِحُسُبوٌح، ُقُدْوٌس، َرُب اْلَماَلِئَكِة َوا»: گفت زیاد می

مستحب است در رکوع و سجود  ،ای خواهر مسلمان «پروردگار فرشتگان و جبرئیل

. کند سه مرتبه تسبیح فوق گفته شود و از آن کاسته نشود، یک تسبیح هم کفایت می

ر به دلیل حدیث سعید بن جبی. اند بعضی از علماء حداکثر آن را ده مرتبه تعیین کرده

بیشتر از این  صخدا ام نمازش به نماز رسول هیچ کسی را ندیده»: انس که گوید از

شباهت داشته باشد، ما تسبیحات او را در رکوع و  [یعنی عمربن عبدالعزیز]جوان 

 .«کردیم سجود ده مرتبه تقدیر می
 .(روایت از احمد و ابوداود و نسائی) 
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 دعا در میان دو سجدهـ 11

توان آن را  سجده یکی از این دو دعا را گفت، و می مستحب است در میان دو

 .تکرار کرد

  «مرا ببخش، مرا ببخش! اى اهلل» «َرِب اْغِفْر ِلْي َرِب اْغِفْر ِلْي»: دعای نخست
 .(سماجه از حذیفه روایت ابن)

 «َواْرُزْقِّنْي َواْهِدِنْي، َوَعاِفِّنْي، الَّلُهَم اْغِفْر ِلْي َواْرَحْمِّنْي»: دعای دوم
 .(ب عباس روایت ابوداود از ابن) 

 «الَّلُهَم اْغِفْر ِلْي َواْرَحْمِّنْي، َواْهِدِنْي، َواْجُبْرِنْي، َوَعاِفِّنْي، َواْرُزْقِّنْي، َواْرَفْعِّنْي»: یا بگوید
به من رحم کن، مرا هدایت کن، کوتاهى هاى مرا جبران کن، . مرا ببخش! بار الها»

 .(روایت از ترمذی) «، و مقامم را رفیع گردانو به من عافیت و رزق عطا کن

 :ـ تشهد اول11

نشست دست راست را بر ران راست و  خدا برای تشهد اول می هر وقت رسول

کرد و کمی آن را منحنی  دست چپ را بر ران چپ گذاشته و انگشت سبابه را بلند می

 .خواند نمود و دعا می می

ل سنت است، به دلیل حدیث عبداهلل رأی جمهور علماء بر این است که تشهد او

در دو رکعت اول ظهر برخاست و جماعت که  صخدا رسول: که گوید س بن بحینه

برای تشهد نشسته بودند آنان نیز برخاستند و تشهد نخواندند، وقتی که نمازش را 

تمام کرد قبل از سالم دادن دو مرتبه به سجده رفت و جماعت نیز با وی به سجده 

 .ین دو سجده به خاطر فراموش کردن تشهد اول بودرفتند، و ا

 .(روایت از جماعت) 

این حدیث دلیل بر جبران تشهد به واسطة سجدة : السالم آمده که در کتاب سبل

 .سهو است
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 صخدا مستحب است تشهد اول مختصر باشد چنانچه رسول ،ای خواهر مسلمانم
 .چنین کرده است

الَّلُهَم َصِل َعَّلى ُمَحَمٍد َوَعَّلى آِل ُمَحَمٍد، »: فزایددر تشهد دوم این صلوات را بر آن بی
َعَّلى َكَما َصَّلْيَت َعَّلى ِإْبَراِهْيَم َوَعّلى آِل ِإْبَراِهْيَم، ِإَنَك َحِمْيٌد َمِّجْيٌد، الَّلُهَم َباِرْك َعَّلى ُمَحَمٍد َو

روایت از مسلم ) «ِل ِإْبَراِهْيَم، ِإَنَك َحِمْيٌد َمِّجْيٌدآِل ُمَحَمٍد، َكَما َباَرْكَت َعَّلى ِإْبَراِهْيَم َوَعَّلى آ

 .(و احمد

؛ و آل ابراهیمو آل محمد درود بفرست همچنان که بر  صبر محمد ! بار إلها» 

بر محمد و آل ! بار الها. ابراهیم درود فرستادى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى

و آل ابراهیم برکت نازل کردى، همانا ؛ که بر ابراهیممحمد برکت نازل فرما همچنان 

 «تو ستوده و باعظمت هستى
ولی . هایی است که سجده سهو برای ترک آنها الزم نیست این، از جمله سنت

. انجام دادن آن اجر و پاداش بزرگی به دنبال خواهد داشت، پس بر آنها مواظبت کن

 .است صخدا های نمایانگر نماز رسول زیرا مجموع این سنت

 تفاوت میان مرد و زن در نماز ـ54
زن و مرد در خواندن نماز مساویند با این تفاوت که زن در حال رکوع و سجود، 

بهتر است . سباندچ کند و قسمتهایی از بدنش را به قسمتهای دیگر می خود را جمع می

فاصله گذاشتن میان . کردن هر دو پا به طرف راست بنشیند چارزانو یا با جمع

 صخدا هلوها برای زن سنت نیست چنان که در توصیف نماز رسولها و پ دست
بنابراین مستحب است خواهر مسلمان در نماز، خود را جمع نماید زیرا . بحث کردیم

 .چنین حالتی برای وی پوشنده تر است

ها و پلهوها از ظاهر شدن بدن درامان  چون در صورت ایجاد فاصله میان دست

 .نیست
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زن باید در تشهد، دو »: گوید سباید خود را جمع کند علیدر حالت افتراش نیز 

کر در  روایت شده که به زنان امر می ب عمر از ابن .«ران خود را باهم جمع کند

 .نماز چارزانو بنشینند

 ـ آداب رفتن به سوی نماز90
مستحب است هنگام فرا رسیدن وقت نماز با حالت خشوع و ترس و به صورتی 

ها به یکدیگر برای ادای آن برود، چون در هر قدمی که بر  دن گامآرام و با نزدیک کر

دارد   ها در یکدیگر کراهت فرو بردن انگشت. شود ای برایش نوشته می دارد حسنه می

هرگاه »: فرمود صرسول خدا: عجره روایت شده که بن به دلیل حدیثی که از کعب

در هایش  و انگشت یکی از شما به خوبی وضو گیرد و به طرف مسجد حرکت کند

 .«هم فرو نبرد، رفتن او به سوی مسجد، نماز است

 ـ دعاء هنگام رفتن به سوی نماز97

الَّلُهَم اْجَعْل ِفْي َقّْلِبْي »: مستحب است هنگام رفتن به سوی نماز این دعاء را بخواند
ْورًا، َوِمْن َفْوِقْي ُنْورًا، َوِمْن َتْحِّتْي ُنْورًا، ُنْور، َوِفْي ِلَّساِنْي ُنْورًا، َوِفْي َسْمِعْي ُنْورًا، َوِفْي َبَّصِرْي ُن

 «الَّلُهَم َأْعِّطِّنْي ُنْورًا َوَعْن َيِمْيِّنْي ُنْورًا َوَعْن ِشَماِلْي ُنْورًا، َوِمْن َأَماِمْي ُنْورًا، َوِمْن َخّْلِفْي ُنْورًا
 .(روایت از مسلم)

یر پایم و از راست و و باالی سر و زخداوند در قلب و زبان و گوش و چشم »

 .«و پشت و جلو نور قرار بده، خدایا به من نور را عطا کنچپ 

 ـ اذکار هنگام دخول به مسجد و خروج از آن 91
داخل کنید و در هنگام هرگاه داخل مسجد شدید مستحب است پای راست را اول 

 صخدا رسول: چنانچه ابوحمد ابو أسید گویند. را بیرون ببرید خارج پای چپ

 «الَّلُهَم اْفَّتْح ِلْي َأْبَواَب َرْحَمِّتَك»: هرگاه یکی از شما داخل مسجد شد باید بگوید: فرمود



 فقه جامع بانوان        199

 

الَّلُهَم ِإِنْي »: هنگام خروج بگوید «خداوندا درهای رحمتت را به روی من بگشای»

 .«خداوندا من فضل تو را خواهانم» «َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِّلَك
شد  داخل مسجد می صخدا هر وقت رسول: یدگو صخدارسول فاطمه دختر 

 «اْفَّتْح ِلْي َأْبَواَب َرْحَمِّتَكرِلْی ُذُنْوِبْی َوِفاْغ ِبَر»: گفت ات بر محمد می فرستاد و میصلو
 .«را به روی من باز کنخداوندا از گناهانم درگذر و درهای رحمتت »

 شد پیش از نشستن دو رکعت نماز داخل مسجد می صخدا هرگاه رسول

هرگاه یکی از شما »: فرمود صخدا رسول: خواند به دلیل حدیث ابوقتاده که گوید می

 .(علیه ق متف) .«داخل مسجد شد قبل از این که بنشیند دو رکعت نماز بخواند

ها منزلی است که رو  بهترین منزل: سپس رو به قبله بنشیند، چون در روایت آمده

 .به قبله داشته باشد

ها  ا قرائت قرآن شود، یا سکوت کرده و از فرو بردن انگشتو مشغول ذکر خدا ی

گاه  هیچ»: فرمود صخدا رسول: در یکدیگر بپرهیزد به دلیل حدیث ابوسعید که گوید

و ماندن هر . در مسجد انگشتها را در هم فرو نبرید زیرا آن از جانب شیطان است

 .(روایت از احمد) .«آید کدام از شما در مسجد تا لحظة خروج، نماز به حساب می

 ـ عبور از جلو نمازگزار95
برای تعیین ]ای  عبور از جلو نمازگزار مادامی که رو به ستره ،خواهر مسلمانم ای

نه ایستاده باشد جایز نیست ولی از پشت [ محدودة محل نماز پوششی گذاشته باشد

یکی  اگر»: فرمود صخدا رسول: به دلیل حدیث مسلم که. آن ستره عبور جایز است

 .«از شما صد سال توقف کند بهتر از این است از جلو نمازگزاری مرور کند
نمازگزار می تواند مانع عبور او  بخواهد از جلو نمازگزار عبور کند،هرگاه کسی 

شود و او را دفع کند اعم از این که بزرگ باشد یا کودک یا حیوان، به دلیل حدیثی که 

رسول خدا نزدیک به دیواری در جهت »: روبن شعیب از جدش آورده است کهعم

خواست از جلو  قبله نماز خواند و ما نیز پشت سر او نماز خواندیم حیوانی آمد و می
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عبور کند حضرت آن قدر آن را دفع کرد تا شکم آن را به دیوار چسباند و ناچار آن 

 .(روایت از احمد) .«حیوان از پشت دیوار رفت

کاهد، ولی اگر راهی جز این نباشد نمازش  ش نماز میعبور از جلو نمازگزار از ارز

کامل است چون از او چیزی که ارزش نماز را بکاهد صادر نشده و گناه دیگران 

 .تأثیری در نماز وی ندارد

 ـ آنچه در نماز مباح است99
: ارد، به دلیل حدیث أنس که گویدبا دست یا چشم در نماز اشکال ند  ـ اشاره1

 .(روایت از دارقطنی) .«کرد از اشاره میدر نم صخدا رسول»

همانا »: به دلیل حدیثی که روایت شده: یـ کشتن مار و عقرب و حیوانات مؤذ2

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .«خدا به کشتن مار و عقرب امر کرده است رسول

خواند  نماز می صخدا رسول»: گوید ل عایشه: ـ حرکت کم در صورت نیاز6

ن بسته بود از وی خواستم در را باز کند، در را باز کرد و نمازش را و در به روی م

 .(روایت از ابوداود) .«ادامه داد

اش به نام  نوه صپیامبر خدا: به دلیل حدیث سابق که: ـ حمل کودک در نماز4

 .خواند میکرد و نماز  را بر دوش خود حمل می صبنت زینب دختر رسول خدا امامه

و آن را با حرکتی کم بردارد، نمازش صحیح است  باس بیفتداز ل یا وشهگـ اگر 6

ولی اگر حرکاتش زیاد باشد نمازش باطل است و اگر به صورت متفرقه این کار را 

 .شود انجام دهد نمازش باطل نمی

 ـ اموری که در حال نماز خواندن کراهت دارند93
 .ـ تکرار فاتحه در یک رکعت کراهت دارد1

 .نماز فرض کراهت دارد، ولی در نماز سنت کراهت نداردـ جمع چند سوره در 2

 اموری که مکروه نیستند
 .ـ خواندن وسط یا آخر سوره کراهت ندارد1
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: بعد از گزیدن چیزی و گفتن اهلل بسمبعد از عطسه کردن وگفتن  احلمداهلل نـ گفت2

 .وشایند، کراهت نداردای ناخ در موقع دین یا شنیدن حادثه وَنُعراِج ِهْيَلِإَناِلّلِه َوإناِإ

 .کراهت نداردِ اهللا ِبَلَة ِإَوا ُقَلَو َلْواَحَل، َواهلِل َ انَحْبُس: ـ گفتن6

 .کند و آنچه در نماز مکروه هست نماز را باطل نمی

 .ـ انداختن آب دهان به سمت چپ در صورت نیاز، جایز است4

 ـ خواندن نماز در وقت آماده شدن غذا96
مستحب  (در صورت گرسنه بودن)ت نماز، غذا حاضر باشد ان با وقاگر هم زم

  ل عایشه. است اول غذا صرف شود تا بتواند نماز را با حضور قلب بیشتر بخواند
در صورت حاضر شدن غذا نماز خواندن »: فرمود میشنیدم  صخدا از رسول: گوید

 .(روایت از مسلم) .«نیست

 .ا انفرادیخواه نماز با جماعت باشد ی

گر شخص مسلمان، با حاضر بودن غذا قبل از خوردن غذا نماز بخواند، نماز اما ا

 .درست است

 ـ حضور نماز هم زمان با نیاز رفتن به دستشویی95
شویی را  اگر نیاز به رفتن به دستشویی داشت، باید اول کار دستهنگام اقامة نماز 

اعم از این که . مه کندانجام دهد و سپس وضو را اعاده کرده و بعد از آن نماز را اقا

روایت شده که  س در حدیث از ثوبان. ترس فوت جماعت را داشته یا نداشته باشد

کس حالل نیست بدون اجازه به داخل حیاط و منزل  برای هیچ»: فرمود صخدا رسول

.«دیگران بنگرد، و در حالی که نیاز رفتن به دستشویی دارد نباید نماز را اقامه کند
 .(ذیروایت از ترم) 

اگر نماز را در حالی اقامه نماید که به وسیله نیاز به رفتن : معنی حدیث این است

به دستشویی از خشوع و حضور قلب او بکاهد، و اگر از رفتن به دستشویی و تجدید 

 .وضو خودداری کند و اول نماز را بخواند نمازش انشاءاهلل صحیح است
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 ـ مکروهات نماز91
د، چون در حدیث بخاری آمده ر حال نماز کراهت دارـ چرخاندن سر یا چشم د1

 .«زند این، دستبردی است که شیطان به نماز بنده می»: است
که  سها کراهت دارد، به دلیل حدیث ابوهریره ـ دست گذاشتن در نماز بر باسن2

 .«در نماز نهی کرده است باسناز دست گذاشتن بر » صخدا  رسول
: که گوید سز کراهت دارد، به دلیل حدیث انسـ نگاه کردن به آسمان در نما6

چرا و به چه منظور کسانی که در نماز هستند به آسمان »: فرمود صخدا رسول

از این کار دست بردارند وگرنه : نگرند؟ و در این مورد سخت گرفت و فرمود می

 .(روایت از بخاری) .«شود چشمان آنان کور می

ود مشغول و از نماز غافل نماید از قبیل ـ نگاه کردن به چیزی که او را به خ4

که  ل به دلیل حدیث عایشه. ها و امثال آن، مکروه است ها، تصاویر، نوشته پرده

نقش »: در لباسی سیاه و دارای نقش و نگار نماز خواند، فرمود صرسول خدا: گوید

پارچة  حذیفه ببرید وجهم بن   مشغول کرد آن را نزد ابی و نگار این لباس مرا به خود

 .(روایت از بخاری و مسلم و ابوداود) .«انبجانی برایم بیاورید

را از من [ دارای تصاویر]آن پرده نازک »: فرمود ل به عایشه صخدا رسول

 .(روایت از بخاری) .«افتم دور کن چون پیوسته در نماز به یاد تصاویر آن می

ت، به دلیل روه اسدر نماز مک( در هم فروبردن انگشتان دست)ـ تشبیک اصابع 6

مردی را دید انگشتان دو دست خود را در  صخدا رسول»عجره که  حدیث کعب بن

 .«میان یکدیگر فرو برده بود، رسول خدا انگشتانش را از هم جدا کرد
 .(روایت از ابن ماجه) 

ـ هرگونه سرگرمی که انسان را از نماز مشغول کرده و خشوع را از بین ببرد مانند 6

حدیثی که با لباس و تماشای نقش دیوار و امثال آن کراهت دارد به دلیل بازی کردن 

  .«حرکت باشید در نماز آرام و بی»: در آن رسول خدا فرمود

  .(روایت از مسلم) 
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 .ـ هنگام فشار آوردن ادرار و مدفوع، خواندن نماز مکروه است 6

 .ـ زیاد دست زدن به پیشانی در نماز مکروه است6

ها  ها و نهادن دست نشستن، یعنی نشستن بر باسن و بلند کردن ساقـ چمپاتمه 18

: که گوید ل بر زمین به شکل نشستن سگ، مکروه است به دلیل حدیث عایشه

از نشستن شیطانانه در نماز و گستراندن دو دست بر زمین در حال  صخدا رسول»

 .(روایت از مسلم) .«سجود مانند حیوان درنده نهی کرده است

 دة سهوـ سج94
سجدة سهو به خاطر زیاد، یا کم کردن نماز، یا شک در آن است به دلیل قول 

هرگاه از روی فراموشی نماز را زیاد یا کم خواندید دو »: که فرمود صرسول خدا

چون نماز دارای رکوع و سجود است به همین خاطر  .«سجدة سهو انجام دهید

ع گشته است، و تفاوتی میان ای مانند سجدة واجب برای جبران سهو مشرو سجده

 .فرض و سنت برای این سجده نیست

ـ بنابراین، هرکس بر قیام یا قعود یا رکوع یا سجود سهواً بیفزاید باید برای آن، 1

 .سجدة سهو ببرد

 ـ هرکس رکعتی را سهواً زیاد کند برای آن سجده ببرد2

ی را سه رکعت مثالً نماز چهار رکعت: ـ هروقت در تعداد رکعات شک کردید که6

یا چهار رکعت بنا را بر اقل بگذار و باقی مانده را بخوان و سجدة سهو . ای خوانده

 .انجام بده

ای آن  ـ هرگاه در رکعت دوم به یادت آمد که در رکعت اول فاتحه را نخوانده4

رکعت راملغی شده حساب و نمازت را کامل کن و در آخر آن دو سجدة سهو انجام 

 .بده

ای الزم  بعد از قیام در رکعت دوم یادآور شدی که تشهد اول را نخواندهـ هرگاه 6

 .است برای جبران آن دو سجدة سهو انجام بدهی
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 ُهَدِمَح ْنَمِل اهلُل  َعِمَس»ـ اگر فراموش کردی سورة بعد از فاتحه را بخوانی یا این که 3

دو سجدة سهو انجام بده سپس  را نگفتی، بعد از تشهد و قبل از سالم «ُدْمَحاْل َکا َلَّنَبَر

 .سالم بده و نماز تو انشاءاهلل صحیح است

 .سالم استفقط بعد از تشهد اخیر و قبل از  محل سجدة سهو 

 ـ مبطالت نماز30
دانستیم که هر کس رکنی از ارکان نماز را ترک کند نمازش باطل است، و اموری 

 :کنند مانند دیگر نیز وجود دارد که نماز را باطل می

 .ـ سخن گفتن عمدی در نماز1

 .ـ خندیدن با قهقهه در نماز2

 .ـ خوردن و آشامیدن6

 .ـ حرکات زیاد در نماز4

 .ـ عدم استقبال قبله از روی عمد6

 .ـ باطل شدن وضو3

ـ به یادآمدن نماز قبلی که خوانده نشده مانند این که در اثنای نماز عصر یادش 6

ین صورت از نماز عصر خارج شده و نماز ظهر را بیاید که نماز ظهر را نخوانده، در ا

 .خواند خواند و سپس نماز عصر را می می

ـ عدم رعایت اعتدال در رکوع یا قیام یا سجود یا جلوس، به دلیل حدیث  6

ا نکرده بود تا سه به اعرابیی که رعایت اعتدال در نماز ر صخدا علیه که رسول متفق

سوگند به : ز نخواندی تا آنجا که اعرابی گفتنماز بخوان چون نما»: مرتبه فرمود

دانم پس به من بیاموز چگونه نماز  خدایی که تو را به حق فرستاده از این بهتر نمی

نیز او را یاد داد که در قیام و رکوع و سجود و جلوسش رعایت  صحضرت. بخوانم

 .«طمأنینه و اعتدال نماید

 های راتبه ـ سنت37
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های صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء می شود که  های راتبه شامل سنت سنت

 .این قسمت سنت مؤکده هستند

 : ـ سنت صبح1

به شدت بر آن  صخدا این سنت دو رکعت قبل از نماز صبح است و رسول

ای به اندازة سنت  بر هیچ نافلهص خدا رسول»: گوید ل کرد، عایشه مواظبت می

 .(علیه متفق) .«قبل از صبح مواظبت نداشت

دو رکعت قبل از »: رمودف صخدا روایت شده که رسول ل نین از عایشههمچ

 .(روایت از احمد و مسلم و ترمذی ونسائی) .«صبح بهتر از دنیا و مافیها است

چنین معروف است که این دو رکعت را خیلی کوتاه  صاز هدی آن حضرت

دو رکعت سنت  صخدا رسول»: روایت است که گوید ل خواند، از حفصه می

بن عمر  عبداهلل: خواند، نافع گوید خواند و آن را کوتاه می ح را در منزل خودش میصب

 .(علیه متفق) .«خواند نیز آن را کوتاه می

اول نماز سنت صبح بعد از فاتحه سوره  خدا در رکعت رسول: در روایت آمده

 .«خواند کافرون و در رکعت دوم بعد از فاتحه سورة اخالص را می
 .(ماجه مد و ابنروایت از اح) 

در رکعت اول سنت  صنیز روایت شده که رسول خدا ب از عبداهلل ابن عباس

 :خواند صبح این آیه را می

﴿                            

                         

          ﴾ 
 .(163/ بقره) 
به خدا و آنچه كه به ما فرو فرستاده شده و آنچه كه به ابراهيم و امساعيل و اسحاق و : بگوييد»

آنچه كه به [ نيز]رو فرستاده شده و آنچه كه به موسى و عيسى داده شده و يعقوب و نوادگان يعقوب ف
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بني هيچ كس از آنان تفاوتى . امي پيامربان از سوى پروردگارشان داده شده است، اميان آورده[ ديگر]
 .«هستيم( خداوند)و فرمانربدار او . گذارمي منى

 :کرد و در رکعت دوم این آیه را تالوت می

﴿                                  

                           

       ﴾  (64/ عمران آل). 
كه جز خدا را بندگى نكنيم و : اى اهل كتاب به سوى سخىن آييد كه برابر بني ما و مشاست: بگو»

اگر روى . چيزى را با او شريك نياورمي و برخى از ما برخى ديگر را به جاى خداوند پروردگار برنگريد
 «به آنكه ما مسلمانيم گواه باشيد: برتافتند، بگوييد

 :ـ سنت ظهر2

ق روایات وارده سنت ظهر چهار رکعت است، دو رکعت قبل از آن و دو رکعت طب

عادت رسول خدا بر این بود که دو : گوید بعمر  که عبداهلل ابن چنان. بعد از آن

رکعت نماز سنت را قبل از ظهر و دو رکعت را نیز بعد از آن، و دو رکعت را بعد از 

  .«خواند قبل از صبح میمغرب و دو رکعت بعد از عشاء و دو رکعت را 

 .(روایت ازاحمد) 

 .راتبة ظهر شش رکعت یا هشت رکعت است: روایاتی دال بر این که

 از عایشه صخدا دربارة نماز رسول: روایت شده که گوید سشقیق بن از عبداهلل

. «خواند قبل از ظهر چهار رکعت و بعد از آن دو رکعت می»: سؤال کردم گفت ل
 .(روایت از مسلم)

هرکس قبل از ظهر چهار رکعت و بعد »: فرمود صخدا رسول: گوید ل حبیبه ما

 .«از آن  چهار رکعت بخواند، خداوند گوشت او را بر جهنم حرام خواهد کرد
 .(روایت از احمد و اصحاب سنن و ترمذی) 

در میان روایات فوق هیچ تعارضی وجود نداشته و به هر کدام  ،خواهر مسلمانم ای

توان  را بر هر دو حال می صخدا اءاهلل جایز است؛ چون فعل رسولعمل کنی انش
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: به قولی. گاهی دو رکعت را خوانده و گاهی چهار رکعت را خوانده است: حمل نمود

به همین خاطر . در مسجد دو رکعت خوانده ولی در منزل چهار رکعت خوانده است

است و به هر دو  در مسجد دو رکعت را دیده و روایت کرده ب بن عمر عبداهلل

 .به وجود هر دوحالت، خبر داده است ل حال عایشه

توانی چهار رکعت قبل از ظهر را پیوسته و با یک سالم  می ،خواهر مسلمانم ای

ولی افضل آن است آنها را دو رکعت دو رکعت بخوانی و در هر دو رکعت . بخوانی

 .سالم بدهی

 :ـ سنت مغرب3

بر آن  صخدا های مؤکده است و رسول از سنتدو رکعت بعد از نماز مغرب یکی 

مواظبت می کرد و مستحب است در رکعت اول آن سورة کافرون و در رکعت دوم 

 .هواهلل خوانده شود قل

 :ـ سنت عشاء4

 .های مؤکده است دو رکعت بعد از نماز عشاء یکی از سنت

 های غیر مؤکده ـ سنت31
نت قبل انجام آن سنت است ولی هایی گفته می شود که مانند ده رکعت س به سنت

 :از چنان تأکیدی برخوردار نیست مانند

 :ـ دو رکعت یا چهار رکعت قبل از نماز عصر1

قبل از نماز عصر  صخدا مجموعه احادیثی دربارة آن وارد شده که غالباً رسول

این حدیث می چهار رکعت خوانده است ولی اگر دو رکعت خوانده شود نیز مشمول 

 .«ای نماز سنت هست میان هر اذان و اقامه»: ده استشود که فرمو

 :ـ دو رکعت قبل از مغرب2
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قبل از مغرب نماز بخوانید، قبل از »: فرمود صخدا رسول: عبداهلل بن مغفل گوید

مبادا آن را ( برای کسی که بخواهد: )مغرب نماز بخوانید، سپس در مرتبة سوم فرمود

 .سنت مؤکده تصور کنند

 :از عشاء ـ دو رکعت قبل3

میان هر اذان »: فرمود صخدا رسول: به دلیل حدیث عبداهلل بن مغفل که گوید

برای آن »: بار سوم فرمود. «ای نماز هست اقامه ای نماز هست، میان هر اذان و اقامه

هیچ »: فرمود صخدا  که رسول س زبیر و به دلیل حدیث عبداهلل بن «کس که بخواهد

روایت ). «ل از آن دو رکعت سنت وجود نداشته باشدنماز فرضی وجود ندارد که قب

 .(انباز ابن ح

 ـ پایان نماز35
هرگاه خواهر یا برادر مسلمان از نماز فرض فارغ شد الزم است استغفار کرده و از 

الکرسی و اخالص  خدای متعال تقاضای بهشت نموده و از جهنم به او پناه ببرد، و آیه

تکبیر خدا گوید و این اذکار، مؤکده بوده و از سنت  و معوذتین را بخواند و تسبیح و

 :و این اذکار را بعد از اتمام نماز واجب و بر همان هیئت بخواند. باشد نبوی می

 .سه مرتبه «اسّتغفراهلل»ـ گفتن 1

الهى تو » «اِمالَّلُهَم َأْنَت الَّساَلُم َوِمّْنَك الَّساَلُم، َتَباَرْكَت َيا َذا اْلَّجاَلِل َواإِلْكَر»: ـ گفتن2

 «سالمى، و سالمتى از جانب تو است، تو بسیار بابرکتى، اى صاحب عظمت و بزرگى

اَل ِإَلَه ِإاَل اهلُل َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُه، َلُه اْلُمّْلُك َوَلُه اْلَحْمُد ُيْحِيْي َوُيِمْيُت َوُهَو َعَّلى »: ـ گفتن6

انه نیست، شریکى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست معبودى بجز اهلل یگ». «ُكِل َشْيٍء َقِدْيٌر

 .ده مرتبه «و ستایش مر او راست، زنده مى کند و مى میراند، و او بر هر چیز تواناست

 .بعد از نماز صبح هفت مرتبه «اِرالّن  َنِم ْیِنْراِج الَّلُهَم»: ـ گفتن4

 .هفت مرتبه «الّناِر اِجْرِنْی ِمَن  الَّلُهَم، َةالَّلُهَم ِإِنْي َأْسَأُلَك اْلَّجّن»: ـ بعد از مغر بگوید6
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 .«الَّلُهَم َأِعّنْي َعَّلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحّْسِن ِعَباَدِتَك»: ـ گفتن3
به من توفیق بده تا تو را یاد کنم، و سپاس گویم، و به بهترین روش، ! بار الها»

 «بندگى نمایم
َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُه، َلُه اْلُمّْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَّلى ُكِل َشْيٍء اَل ِإَلَه ِإاَل اهلُل »: ـ گفتن6
معبودى بجز اهلل یگانه نیست، شریکى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست و ستایش » «َقِدْيٌر

 «مر او راست، و او بر هر چیز تواناست
 الکرسی ةيآ: ـ خواندن6
 .ینخواندن سوره های اخالص و معوذت -6

و سه  سی ْرَبْکَأ اهللو سه مرتبه و  سی ّلِهِلاحلمُدسی و سه مرتبه،  ،اهلِل  حاَنْبُسـ گفتن 18

ها  مرتبه، همراه با احساس عظمت خدا، و برای شمارش آن بهتر است از انگشت

 .استفاده شود نه تسبیح

ُمّْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَّلى ُكِل َشْيٍء اَل ِإَلَه ِإاَل اهلُل َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُه، َلُه اْل»: ـ گفتن11

 .، برای تمام کردن عدد صد، با نود و نه تسبیح و تحمید و تکبیر فوق«َقِدْيٌر

ـ سپس دعا و خواستن خیر دنیا و آخرت همراه با رعایت ادب دعا و نیایش، 12

و فرستادن   احلمداهلل: بلند کردن هر دو دست در کمال خشوع و گردن کجی و گفتن

 . خر دعا و نیایشدر اول و آ صصلوات بر حضرت

 ـ نماز جماعت39
نماز جماعت مانند نماز جمعه بر مردان واجب است نه بر  ،خواهر مسلمان ای

با وجود این، نماز زن در . و بیست و هفت درجه از نماز انفرادی باالتر است. زنان

اش بهتر از نماز  نماز زن در خانه»: است منزل بهتر از مسجد است، رسول خدا فرموده

 .(روایت از ابوداود و حاکم) .«در مسجد است

اگر زن ترسی و مانعی از حضور در مسجد نداشته باشد و در منزل : ولی باید گفت

 .تواند برای نماز جماعت و جمعه به مسجد برود نتواند آن را با جماعت بخواند می
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دختران خود امامت نماز جماعت را به  تواند در خانة خودش برای زنان و زن می

عهده گیرد و در امامت الزم است در وسط صف جماعت و کمی جلوتر بایستد و 

 .ت و تکبیر را به صورت آهسته اما کمی بلندتر بخواهنداقام

 ـ نماز جمعه و شروط وجوب آن33
ولی  .نماز جمعه بر هر انسان مسلمان بالغ، عاقل، آزاده، مقیم و توانا واجب است

 .به اتفاق علما، نماز جمعه بر زنان و کودکان واجب نیست

جمعه حقی واجب است بر هر »: فرمود صخدا رسول: گوید س بن شهاب طارق

 .«برده، زن، کودک و بیمار: مسلمان با جماعت خوانده شود بجز چهار نفر
 .(بخاری و مسلم و حافظ) 

 :اد واجب نیستچنانکه در حدیث به آن تصریح شد جمعه بر این افر

 .ـ زن1

 .ـ برده2

 .ـ کودک6

 .ـ مریض4

جمعه بر این افراد واجب نبوده و تنها نماز ظهر بر آنان واجب است به استثنای 

کودکی که هنوز به سن تکلیف نرسیده است و هر کدام از این چهار گروه نماز جمعه 

 .شود را بخواند صحیح بوده و فریضة ظهر از وی ساقط می

در مسجد حاضر شده و نماز جماعت و جمعه را با  صخدا ان رسولزنان در زم

های جماعت و جمعه  کردند و هرگاه خواهر مسلمان خواست در نماز وی برگزار می

و اگر هم . شرکت کند برای او سنت است غسل نموده و لباس تمیز و خوشبو بپوشد

 .حاضر نشود مکلف نیست
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 و زنان ـ امامت مرد برای مردان7
ام برگزار  نماز را به امامت برای من و مادرم و خاله صخدا رسول»: گوید سانس

روایت ).«ای را پشت ما قرار داد کرد و من را در طرف راست خودش و مادرم و خاله

 .(از احمد و مسلم و ابوداود

را برای صرف غذا دعوت  صخدا مادربزرگم به نام ملیکه رسول: )همچنین گوید

بلند شدم . به پا خیزید تا برای شما نماز بخوانم: ذا را که تناول کرد فرمودکرد، غ

حصیری را که بر اثر استفاده زیاد رنگ آن سیاه گشته بود بعد از پاشیدن مقداری آب 

بر آن ایستاد من با یتیمی پشت سر او ایستاده و  صخدا بر آن، آوردم و رسول

دو رکعت نماز را برای ما به امامت  صخدا مادربزرگم پشت سر ما ایستاد، رسول

 .(ماجه روایت از جماعت به غیر از ابن) .«خواند و رفت

بنابراین، هرگاه زن پشت سر مردی نماز بخواند نباید در طرف راست او بایستد 

 .بلکه باید پشت سر او بایستد

اگر زنان در جماعت شرکت کردند باید مردان در صف اول و نوجوانان در صف 

: مالک اشعری که گوید ل حدیث ابیزنان در صف آخر قرار گیرند، به دلی دوم و

کرد ولی  قرائت را در نماز چهار رکعتی به یک اندازه رعایت می صرسول خدا»

داد تا مردم به نماز برسند مردان را قبل از کودکان و  رکعت اول را مقداری طول می

 .«داد نوجوانان و آنان را قبل از زنان قرار می

 ـ امامت مرد فقط برای زنان1
دا من امشب کاری خ رسول ای: آمد و گفت صخدا کعب به محضر رسول بن ابی

توانی  تو می: زنان در منزل من بودند به من گفتند: گفت «چه کردی؟»: ام فرمود کرده

من هم هشت رکعت را با وتر . توانیم پس برای ما امامت کن بخوانی و ما نمیقرآن 

سکوت او را : راوی گوید. چیزی نفرمود صخدا رسول. امامت خواندم برای آنان به

 .(روایت از ابویعلی و طبرانی) .نشانة رضایت دانستیم
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 :بهترین صفوف زنان آخر آن است

بهترین صفوف مردان صف اول و »: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهریره

ان صف اول بدترین آنان صف آخر و بهترین صفوف زنان صف آخر و بدترین آن

 .«است

 ـ امامت زن برای زنان5
که او  ل مستحب است زن برای زنان دیگر امامت کند، به دلیل حدیث عایشه

نیز این کار را  ل ایستاد، و ام سلمه کرد و در وسط صف می برای زنان امامت می

برای ام ورقه مؤذنی تعیین کرد و به ام ورقه فرمود در  صخدا کرده است، و رسول

 .اش امامت کند ی فرض برای اعضای خانوادهنمازها

 ـ نماز زنان در مسجد9
رفتن زنان به مسجد برای شرکت در نماز جماعت جایز است به شرط این که از 

شود مانند لباس زیبا و استعمال عطر و غیره  وسایلی که باعث برانگیختن شهوت می

 .اجتناب نمایند

رفتن زنان به مسجد نشوید هر مانع »: فرمود صخدا رسول: گوید ب عمر ابن

 .(روایت از احمد و ابوداود) .«هایشان برای آنان بهتر است چند خانه

زنان را از رفتن به مساجد منع نکنید »: فرمود صخدا رسول: گوید س ابوهریره

 .(روایت از احمد و ابوداود) .«ولی باید از معطر کردن خود، خودداری نمایند

هر زنی بخور استعمال کند نباید با ما »: فرمود صاخد رسول: گوید س ابوهریره

 .(روایت از مسلم و ابوداود و نسائی) ««در نماز عشاء شرکت کند

در صورت خوف فتنه بهتر آن است که در منزل خودت نماز  ،ای خواهر مسلمانم

 .بخوانی

دوست دارم : عرض کردم رفته صخدا به خدمت رسول: ام حمید ساعدیه گوید

دانم، ولی نماز تو در منزلت بهتر  گمان می بی»: فرمود صبخوانم، حضرت با تو نماز
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ت در مسجد قومت بهتر از خوانی و نماز خواندن سجد قومت میاز نمازیست که در م

 .(روایت از احمد و طبرانی) .«خواندن نماز در مسجد جماعت است

 ـ تسبیح و تصفیق3
تذکر دادن به امام هنگام اشتباه در ای پیش آید مانند  نماز حادثههرگاه در اثنای 

خواهد داخل منزل شود یا راهنمایی شخص نابینا و  نماز واجازه دادن به کسی که می

 س دیاعبن سعد س از سهل. زنند گویند و زنان دست می اهلل می امثال آن، مردان سبحان
اهلل   ای را مشاهده کرد سبحان هر کسی در نماز حادثه»: فرمود صخدا  رسول: گوید

بگوید و زنان باید با کف دست بر پشت دست بزنند چون تسبیح برای مردان و 

 .(روایت از احمد و ابوداود و نسائی) .«تصفیق برای زنان است

 ر نمازـ قص6
از بدو خروج از مدینه برای مسافرت تا وقت  صخدا رسول: القیم گوید ابن

د و از او به ثبوت نرسیده نماز خوان بازگشت به آن، نمازهای چهار رکعتی را قصر می

چهار رکعتی را نماز خوانده باشد و هیچ کدام از ائمه در این مسئله اختالفی 

 .اند، هر چند دربارة حکم قصر اختالف داشته باشند نداشته

 .قصر نماز در سفر واجب است: حنفیه گویند

از جماعت قصر نماز در سفر، سنت مؤکده بوده و تأکید آن از نم: مالکیه گویند

بیشتر است، بنابراین اگر شخص مسافر دیگری را پیدا نکرد که به او اقتدا کند به 

 .تنهایی نمازش را قصر کند و مکروه است که به شخص مقیم اقتدا کند

 .قصر بهتر از اتمام است: حنابله گویند

 .اگر به مسافت قصر رسد قصر بهتر از اتمام است: شافعیه نیز گویند

 که از آن قصر جایز استای  ـ نقطه5
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جمهور علماء بر این رأیند که به محض خارج شدن از محل اقامت، قصر نماز 

شود، و این شرط قصر است و تا بازگشت و داخل شدن به اولیه ساختمان  شروع می

 .خواند محل اقامت نماز را تمام نمی

از خارج  در هیچ مدام از سفرهایش قبل صخدا سراغ ندارم رسول: منذر گوید ابن

 .شدن از مدینه قصر کرده باشد

در مدینه چهار رکعت خواندیم و در  صخدا نماز ظهر را با رسول»: گوید سانس

 .(روایت از جماعت ) .«ذوالحلیفه آن را دو رکعت خواندیم

تواند نماز را قصر  نزلش میهرکس نیت سفر کند در م: بعضی از سلف بر این رأیند

دا و روز آخرت ایمان داشته باشد حالل نیست بدون و برای زنی که به خ». کند

 .«کند همراهی محرم به سفری برود که مسافت آن یک روز طول می
 .(روایت از احمد) 

 ـ جمع بین دو نماز 1
برای خواهر یا برادر مسلمان جایز است در مسافرت، نمازهای ظهر و عصر و 

م یا تأخیر، به دلیل حدیث نمازهای مغرب و عشاء را باهم جمع کند به صورت تقدی

هرگاه در مسافرت عزم حرکت  صخدا  رسول»: که گوید ب عباس بن عبداهلل

نمود نمازهای ظهر و عصر را باهم جمع و نیز نمازهای مغرب و عشاء را باهم  می

 .(علیه متفق) .«کرد جمع می

 :هرگاه یکی از حاالت زیر پیش آمد جمع الزم است

 :ـ در عرفه و مزدلفه7
اء بر این اتفاق دارند که جمع بین ظهر و عصر در عرفه به صورت جمع تقدیم علم

و بین مغرب و عشاء به صورت جمع تأخیر در مزدلفه سنت است چون رسول 

 .چنین کرده است صخدا

 :ـ جمع در مسافرت1
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مطابق رأی اکثر اهل علم جمع در سفر جایز است، و نیت برای قصر و جمع شرط 

هنگام گذشتن خورشید  صخدا در غزوة تبوک رسول»: گوید سجبل نیست، معاذبن

از خط استواء و قبل از این که حرکت کند نمازهای ظهر و عصر را باهم به صورت 

کرد نماز  خواند و اگر قبل از گذشتن خورشید از خط استوا حرکت می جمع تقدیم می

ز مغرب نیز اگر خواند، و در مورد نما ظهر را با نماز عصر به صورت جمع تأخیر می

کرد نماز مغرب و عشاء را به صورت جمع تقدیم  بعد از غروب خورشید حرکت می

کرد مغرب را با عشاء به صورت جمع تأخیر  و اگر قبل از غروب حرکت می

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .«خواند می

 :ـ جمع نماز به هنگام باران5
را  نی نمازهای مغرب و عشاءبارادر یک شب  صخدا رسول»در حدیث آمده که، 

 .«باهم جمع کرد
سنت این است »: عبدالرحمن نقل کرده که گفت بن اثرم در کتاب سنن از ابوسلمه

 .«در روز بارانی مغرب و عشاء باهم جمع شوند
تواند در روز بارانی تنها به صورت جمع تقدیم  در نزد علمای شافعیه، مقیم می

در : را با عشاء جمع نماید، آن هم به این شرط نماز ظهر را با عصر و نماز مغرب

 .تا تکبیر احرام برای نماز دوم باران ببارد ،وقت تکبیر احرام برای نماز اول

مغرب و عشاء جایز است به این  در نزد علمای مالکیه، جمع تقدیم در مسجد میان

الی زیاد  که هنگام نماز، باران ببارد یا انتظار آن برود، و شب تاریک و گل و شرط

جمع میان ظهر و . های عادی شود ای که مانع پوشیدن کفش برای انسان باشد با گونه

 .عصر به خاطر باران مکروه است

توان به صورت جمع تقدیم و  در نزد حنابله تنها نمازهای مغرب و عشاء را می

والی و سرمای شدید و  جمع تأخیر خواند، آن هم به سبب برف و کوالک و گل

و این رخصت مختص کسی است که از راه دور برای . کند ها را تر ی که لباسباران

اما برای . آید و در راه به وسیلة باران اذیت شود شرکت در نماز جماعت به مسجد می
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تواند جماعت برگزار کند، یا بتواند در  کسی که در مسجد بماند، یا در خانة خود می

جلو درب منزلش قرار داشته باشد جمع جایز مقابل باران خود را بپوشاند یا مسجد 

 .نیست

 :ـ جمع به واسطة مریضی یا عذری دیگر9
 نمازهای ظهر و عصر، و نمازهای مغرب صخدا رسول»: امام مسلم روایت کرده

 .«و عشاء را در مدینه با هم جمع کرد بدون این که خوف یا بارانی در میان باشد
تا امتش به مشقت : د؟ در جواب گفتسؤال کردن بعباس   علت آن را از ابن

این حدیث دلیل بر جواز جمع میان دو نماز ظهر و عصر و دو نماز مغرب و . نیفتند

عشاء با تقدیم یا تأخیر در صورت نیاز و مرض شدید است که نمازگزار به آن مبتال 

های دیگری که غیر از خدا کسی  تواند به علت اعذار و ناچاری همچنین می. شود می

 .داند جمع نماید ن را نمیآ

الزم است بداند هرگاه به علت عذری دو نماز را جمع کرد و قبل  ،خواهر مسلمان

 .از سپری شدن وقت نماز دوم عذر او برطرف شود اعادة نماز دوم بر او واجب نیست

 ـ آداب سفر4
سفر در روز پنجشنبه را دوست  صخدا ـ سفر در هر روزی جایز است و رسول1

ن این روز مبارک است و در این روز است که اعمال بندگان به سوی داشت چو

 .شود پروردگار بلند می

  ـ طلب دعا از اهل خیر و صالح مستحب است، در حقیقت، اگر اصحاب2

 ،رسول خدا ای: کردند و عرض می رفتند می صدرصدد سفر بودند به محضر حضرت

خداوند تقوا را »: گفتند یب مخیر کن، ایشان در جوا مسافر هستم برای من دعای

و از گناهانت »: فرمود برایم دعای بیشتر کن، می: کرد عرض می «توشة راهت سازد

و خداوند خیر را برایت »: فرمود ی بیشتر برایم بفرما، میدعا: کرد عرض می «درگذرد

 .«آسان کند هر کجا که باشی
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سپارم که  دایی میشما را به خ»: و عیال خداحافظی کرده و بگوید ـ از اهل6

 .«کند امانات را ضایع نمی
به خدا سپردیم دین و امانات »: مسافر الزم است در جواب بگویندبر اهل و عیال 

 .«و سرانجام کارهایتان را
ـ هرگاه خواهر مسلمان سوار بر وسیلة نقیله شد مانند هواپیما و قطار و ماشین و 4

﴿،  َأْكَبُر، اهلُل َأْكَبُراهلُل َأْكَبُر، اهلُل»: حیوانات سواری بگوید          

                        ﴾( )  الَّلُهَم ِإَنا َنّْسَأُلَك ِفْي َسَفِرَنا
الَّلُهَم َهِوْن َعَّلْيَّنا َسَفَرَنا َهَذا َواْطِو َعّنا ُبْعَدُه، الَّلُهَم َأْنَت  َهَذا اْلِبَر َوالّتْقَوى، َوِمَن اْلَعَمِل َما َتْرَّضى،

ِة اْلَمّْنَظِر، الَّصاِحُب ِفْي الَّسَفِر، َواْلَخِّلْيَفُة ِفْي ْاأَلْهِل، الَّلُهَم ِإِنْي َأُعْوُذ ِبَك ِمْن َوَعَّثاِء الَّسَفِر، َوَكآَب
 .(روایت از مسلم) . «اْلَماِل َوْاأَلْهِل َوُسْوِء اْلُمّْنَقَّلِب ِفْي

بزرگی از آن خداست، منزه است خدایی که این وسیله را برایمان مسخر کرده »

ما در این سفرمان نیکی و  ،گردیم، خداوندا است و ما به سوی پروردگارمان باز می

رایمان این سفر را ب !طلبیم، خدایا تقوا و عملی را که مورد رضایت توست از تو می

در سفرم تو رفیقی و برای اهل و  !و دوری آن را برایمان درهم بپیچ، خدایا. آسان فرما

برم از مشقات سفر و غم و اندوه بازگشت و  به تو پناه می !خدایا. عیالم تو جانشینی

 .«دیدن هر بدی در میان اهل و عیالم
: ا به آن بیفزایدـ وقتی که از سفر بازگشت دعاهای قبل را بخواند و این دعا ر6

، از گناهان توبه کنانیم، از سفر بازگشتم» «آِيُبْوَن، َتاِئُبْوَن، َعاِبُدْوَن، ِلَرِبَّنا َحاِمُدْوَن»

 .«خداوند را عبادت کنندگانیم، خداوندمان را ستایش گویندگانیم

 «ِمْن َشِر َما َخَّلَق ُكِّلَهاَأُعْوُذ ِبَكِّلَماِت اهلِل الّتاَماِت »: ـ هرگاه به منزلت رسیدی بگو3
 .(مسلم) 

_______________ 
  .1  -1 سوره زخرف، آیه  - 
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 .«برم از شر آنچه خلق کرده است پناه به همة کلمات نامة خدا می»

 .کربأ اهلل: ـ هنگام باال رفتن بر مکان بلند بگویید6
 .(اریروایت از بخ) اهلِل حاَنْبُس: ـ هنگام پایین آمدن از دامنة کوهی بگویید6

الَّلُهَم َرَب الَّسَمَواِت الَّسْبِع َوَما »: وییدـ هرگاه داخل مکانی شدی قبل از آن بگ6
. ا َذَرْيَنَأْظَّلّْلَن، َوَرَب ْاأَلْرِّضْيَن الَّسْبِع َوَما َأْقَّلّْلَن، َوَرَب الَشَياِطْيِن َوَما َأّْضَّلّْلَن، َوَرَب الِرَياِح َوَم

َما ِفْيَها، َوَأُعْوُذ ِبَك ِمْن َشِرَها، َوَشِر َأْهِّلَها، َوَشِر َما َأْسَأُلَك َخْيَر َهِذِه اْلَقْرَيِة َوَخْيَر َأْهِّلَها، َوَخْيَر 
 .(روایت از نسائی) «ِفْيَها

اى پروردگار هفت آسمان و آنچه زیر آنها قرار دارد، اى پروردگار زمین ! بار الها»

ن هاى هفت گانه و آنچه بر روى آنها قرار دارد، و اى پروردگارِ شیطانها و آنچه که آ

ها گمراه کرده اند، و اى پروردگار بادها و آنچه که آنها به حرکت در مى آورند، من از 

تو خیر این آبادى، و خیر ساکنان، و خیر آنچه در آن هست را مسألت مى نمایم، و از 

 .«بدى آن، و بدى ساکنان آن، و بدى آنچه در آن قرار دارد، به تو پناه مى برم

روایت ) «َحوبًا َعَّلْيَّنا ُيغاِدُر اَل َأْوبًا ِلَرِبَّنا َتوبًا َتوبًا»: ی بگوـ هرگاه داخل منزلی شد18

 .(از احمد

به پیشگاه خدا بازگشتیم به سوی خدا، خدایی که نیکی را از ما دریغ توبه، »

 .«دارد نمی
از . خواهر مسلمانم بر تو حرام است بدون همسر یا محرم سفر کنی ای ـ11

درست نیست برای زن مسلمان به »: فرمود صخدا ه که رسولروایت شد س ابوهریره

 .(علیه متفق) .«کشد، بدون محرم برود روز طول می سفری که یک شبانه

با زنی که هیچ مردی نباید »: فرمود صخدا رسول: گوید ب بن عباس عبداهلل

مردی  ،زیند و زن بدون محرم نباید به مسافرت برودمحرم با او نیست خلوت گ

خدا همسر من برای حج از خانه بیرون رفته است و اسم من نیز  ای رسول: دعرض کر

 .«برو و با همسرت حج کن: در فالن غزوه نوشته شده است، فرمود
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 .(حجر روایت از احمد و بخاری و ابن) 

 ـ احکام مسافت قصر70
: ربارة قصر نماز سوال کردم؟ گفتمالک د از انس بن :یزید گوید بن ـ یحیی1

در مسافت سه فرسخ یا سه میل به جای چهار رکعت دو رکعت نماز  صخدارسول »

  .«خواند می
ترین حدیث  ترین و صریح صحیح: الباری گوید ـ حافظ ابن حجر در کتاب فتح2

در این باب این حدیث است، و تردید در فرسخ یا میل به وسیلة حدیث ابوسعید 

به مسافرت یک فرسخی  صخدا هرگاه رسول»: شود که گوید خدری برطرف می

 .(روایت از سعیدبن منصور و حافظ در تلخیص) .«خواند رفت نماز را قصر می می

معلوم است که فرسخ سه میل است بنابراین، حدیث ابوسعید شکی را که در 

در  صخدا سازد که کمترین مسافتی که رسول حدیث انس است برطرف و روشن می

. متر است 1646متر و میل  6641فرسخ . آن نماز را قصر خوانده سه میل است

  .کمترین مسافت برای قصر نماز، یک میل است

 .(ابی شیبه روایت کرده است این روایت را ابن) 

ابن حزم به این روایت عمل کرده است و در استدالل بر ترک قصر در مسافت 

ی رفت یا برا برای دفن اموات به بقیع می صپیامبر خدا: کمتر از یک میل گوید

 .کرد رفت ولی نماز را قصر نمی قضای حاجت به صحرا می

 .ـ هرکجا نیت اقامت داشتید قصر برای شما جایز نیست6

ـ جایز است مسافر در سفر مباح افطار کند، همچنین می تواند روزه بگیرد و 4

 .قصر نکند

 .ـ حکم مسافرت با هواپیما یا کشتی یا قطار و ماشین و غیره یکی است6

تواند بعضی از نمازها را قصر کند و بعضی را نیز قصر نخواند مانند  میـ مسافر 3

 .این که نماز ظهر را دو رکعت بخواند ولی نماز عصر را چهار رکعت بخواند
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تواند نمازهای سنت را ترک کند به غیر از سنت فجر چون  ـ مسافر می6

ن است و اگر بود، و نماز وتر نیز چنی در اقامت و سفر بر آن حریص صخدا رسول

 .نمازهای سنت را انجام دهد جایز بوده و اجر مضاعف خواهد داشت

تواند در هواپیما و کشتی و قطار و ماشین رو به قبله نماز بخواند اگر  ـ مسافر می 6

 .هم نتوانست رو به قبله بایستد، نمازش انشاءاهلل صحیح است

 

 ـ اذان77
 .خصوص استاذان عبارت از اعالم وقت نماز با کلماتی م

 ـ آنچه به هنگام شنیدن اذان الزم است گفته شود1

گوید به جز  بر خواهر مسلمان الزم است همان کلماتی را تکرار کند که مؤذن می

و این  «اَل َحْوَل َواَل ُقَوَة إاَل ِباهلِل»: گوید که می «َحَي َعَّلى الَّصالِة، َوَحَي َعَّلى الَفاَلِح»در  

 .ز الفاظ اذان گفته شودتکرار باید بعد ا

 ـ آنچه بعد از اذان الزم است گفته شود2

 :و دعای بدست آوردن مقام وسیله صخدا صلوات بر رسول( أ)

هرگاه اذان را شنیدی مانند مؤذن »: فرمود صخدا مسلم روایت کرده که رسول

گمان هرکس یک صلوات  کلمات را تکرار کن، سپس بر من صلوات بفرست، چون بی

فرستد، بعد از آن برای من طلب  فرستد خداوند در مقابل، ده صلوات بر وی میبر من 

وسیله کنید که مکانی در بهشت است و برای یکی از بندگان خدا مهیا شده است و 

فاعت مرا برای خود پس هرکس برایم دعای وسیلت خواند ش ،امیدوارم من باشم

 .«حالل کرده است

 :دعاء بعد از اذان( ب)

 .«شود دعاء بین اذان و اقامه رد نمی»: فرمود صخدا رسول: دگوی سانس
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 .(روایت از ترمذی)

 شود ـ آنچه به هنگام اذان مغرب گفته می3

خدایا، این، وقت روی »: گفت شده که هنگام اذان مغرب میاز ام سلم روایت 

 .«گران تو است، از گناهانم درگذر آوردن شب و رفتن روز تو و وقت نیایش دعوت

 ذکر هنگام اقامهـ 4

 .«اهَامَدَأَوَ ا اهللُهَامَقَأَ»: اگر مؤذن شروع به اقامت کرد مستحب است بگویید

 ـ اذان و اقامة زنان5

 .(روایت بیهقی) .گوید بر زنان اذان و اقامه نیست بعمر  ابن

 .اصحاب رأی و مالک بر این رایند که اذان و اقامه بر زن نیست

 .اذان گفته شود ولی خود اقامت گویند اشکالی ندارداگر برای زنان : شافعی گوید

 .اگر اذان و اقامه بگویند اشکالی ندارد و اگر هم نخوانند جایز است: احمد گوید

هرگاه خواهر مسلمان اذان و اقامه گفت و برای زنان امامت کرد نباید مانند مردان 

 .وقف نمایدبه تنهایی در جلو صف اول بایستد، بلکه باید در وسط صف اول ت

 ـ خندیدن در اذان6

 .خندیدن مؤذن در هنگام اذان و اقامه اشکالی ندارد

 .ولی گفتن کلمات غیر از اذان کراهت دارد
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 ـ حکم آن7
هرکس وتر را ترک کند انسان بد است و : امام احمد گوید. وتر، سنت مؤکده است

اجتناب از چنین کسانی برای  منظور او تأکید بر. نباید از وی شهادت قبول شود

شهادت است و ارادة وجوب آن را نداشته چون در روایتی دیگر تصریح کرده که نماز 

اگر خواست آن را قضا کند و اگر نخواست قضاء بر وی . وتر در مرتبة فرضی نیست

 .بر آن، در سفر و حضر صالزم نیست، و تأکید بر آن، به خاطر مواظبت حضرت

نماز وتر حق است هرکسی دوست »: فرمود صرسول خدا: دگوی س و ابوایوب

داشت آن را پنج رکعت بخواند، بخواند و هرکس دوست دارد آن را سه رکعت 

 .«بخواند، بخواند، و هرکس خواست یک رکعت بخواند، یک رکعت را بخواند
 .(روایت از ابوداود) 

 ـ وقت آن1
فجر است به دلیل فرمودة وقت آن به اجماع علماء مابین نماز عشاء تا طلوع 

به حقیقت خداوند برای شما نمازی زیاد کرده است که وتر است، »: صخدا رسول

 .(روایت از احمد) .«پس آن را در مابین عشاء و طلوع فجر بخوانید

اند نمازش صحیح نبوده چون واگر خواهر یا برادر مسلمان قبل از عشاء آن را بخ

آخرین نماز شب را وتر قرار »: نیز فرمود صخدا خول وقت است و رسولدقبل از 

 .(علیه متفق) .«دهید

 ـ بهترین وقت آن5
نماز وتر را  ل به دلیل حدیث عایشه ،بهترین وقت خواندن آن آخر شب است

ا وقت سحر به در تمام اوقات شب بعد از عشاء خوانده است و در نهایت آن را ت

 .(علیه متفق) .تأخیر انداخته است

 «را در شب نماز وتر قرار دهید آخرین نمازتان»: یامبر خدا فرمودو در حدیث پ
 .(روایت از مسلم) 
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باشد، پس  و تأخیر آن مستحب است زیرا نماز آخر شب مشهود خدا و مالئکه می

چنین  صخدا هرکس که نماز شب دارد باید نماز وتر را بعد از آن بخواند زیرا رسول

 .کرده است

 ـ استحباب در تعجیل آن9
اگر کسی به دالیلی، خوف فوت وتر را داشته باشد برای او مستحب است در اول 

چه وقت »: فرمود س به ابوبکر صخدا رسول: در حدیث آمده که. شب آن را بخواند

ابوبکر احتیاط را پیشه »: به عمر فرمود. ض کرد در اول شبعر «خوانی؟ نماز وتر می

بعد از عشاء در  ،ای خواهر مسلمان .«ستکرده، و عمر از نیروی خود استفاده کرده ا

در  ،ای خواهر مسلمانم. هر وقتی از شب نماز وتر بخوانی بدون خالف جایزاست

دو وتر در یک شب وجود »: فرموده صخدا  یک شب دو نماز وتر نیست چون رسول

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .«ندارد

 ـ تعداد رکعات وتر3
یزده رکعت، یازده رکعت، نه رکعت، هفت س صخدا از رسول: ترمذی گوید

 .رکعت، پنج رکعت، سه رکعت و یک رکعت روایت شده است

 صخدا به این معنا است که رسول: ابراهیم در شرح این روایت گوید اسحاق بن
نماز شب را همراه وتر سیزده رکعت خوانده است و به همین خاطر نماز شب را نیز 

نماز شب را  صخدا رسول»: روایت شده که ل از عایشه. اند وتر نسبت داده

سیزده رکعت خوانده که پنج رکعت اخیر را به نام وتر و با یک تشهد به پایان 

 .(علیه متفق) .«برد می

تواند نماز وتر را به صورت دو رکعت، دو رکعت، و یک رکعت را در  همچنین می

دو تشهد و سالم  چنین جایز است کل نماز وتر را با هم و. بخواندآخر جداگانه 

تمام رکعات نماز وتر را به هم متصل و در رکعت ماقبل آخر نیمه : که بخواند یعنی این

تشهد را خوانده و بلند شود و در رکعت آخر تشهد را به طور کامل بخواند و سالم 
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تواند کل نماز وتر را با یک تشهد در رکعت آخر به پایان ببرد و  همچنین می. بدهد

 .سالم بدهد

 ـ قرائت در وتر6

 ﴿مستحب است در رکعت اول بعد از فاتحه           ﴾  و در

 ﴿رکعت دوم بعد از فاتحه            ﴾  و در رکعت آخر﴿   

    ﴾ را بعد از فاتحه بخواند. 

 .را بخواند «هواهلل و معوذتین قل»جایز است در رکعت آخر : شافعی گوید

برای خواهر مسلمان جایز است از هر جایی از قرآن که برایش امکان دارد و 

 .بخواهد در نماز وتر و نمازهای دیگر بخواند

 ـ قنوت در وتر5
خواندن قنوت بعد از رکوع در رکعت اخیر سنت است،  ،خواهر مسلمانم ای

ی را به من آموخت که در قنوت آن را کلمات صخدا رسول: گوید ب علی بن حسن

ْيَما الَّلُهَم اْهِدِنْي ِفْيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفِّنْي ِفْيَمْن َعاَفْيَت، َوَتَوَلِّنْي ِفْيَمْن َتَوَلْيَت، َوَباِرْك ِلْي ِف»: بخوانم
، ِإَنُه اَل َيِذُل َمْن َواَلْيَت َواَل َيِعُز َمْن َأْعَّطْيَت، َوِقِّنْي َشَر َما َقَضْيَت، َفِإَنَك َتْقِضْي َواَل ُيْقَضى َعَّلْيَك

  «ُمَحَمٍد الّنِبِى َعَّلى الَّلُه َوَصَّلى، َعاَدْيَت، َتَباَرْكَت َرَبَّنا َوَتَعاَلْيَت

 .(روایت از احمد و اهل سنن و ترمذی)

و با با هدایت یافتگان مرا هدایت، و همراه تندرستان مرا تندرست فرما،  ،خداوندا»

ای مرا نگهداری فرما، و آنچه را که به من عطا  کسانی که خود نگهداری فرموده

گمان  ای حفظ کن، چون بی ای مبارک فرما، و مرا از شری که مقدر فرموده فرموده

گمان ذلیل نگردد آن کس که  شود، و بی کنی و بر تو حکم نمی تویی که حکم می

ای  رک و واالییدشمن توست، مبادوستدار توست، و عزیز نگردد آن کس که 

 .«و درود خدا بر پیامبر ما محمد باد ندی از آن توست،لپروردگار ما، و ب
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 .قنوتی بهتر از این شناخته نشده است صخدا از رسول: و ترمذی گوید

 .به غیر از نیمة اول رمضان در بقیة سال قنوت در نماز وتر سنت است

ة دوم رمضان، در وتر قنوت خوانده به جز در نیم: شافعی و دیگران گویند

کعب  بن مردم را بر ابی س خطاب عمربن: شود، به دلیل حدیث ابوداود که گوید نمی

شب برای آنان امامت کرده و جز در نیمة آخر رمضان قنوت  جمع کرد که بیست

 .خواند نمی

؟ در جبیر سوال کردم بن سعید دربارة آغاز قنوت در نماز وتر از :نصر گوید محمدبن

لشکری را آماده کرد و فرستاد و این لشکر در  سعمربن خطاب: جواب گفت

محاصرة دشمنان قرار گرفت به همین خاطر در نیمة دوم رمضان قنوت را خواند و 

 .برای پیروزی آنان دعا کرد

 

 ـ دعا بعد از وتر 1

و مرتبة  «ْوِسُسْبَحاَن اْلَمِّلِك اْلُقُد»: مستحب است بعد از نماز وتر سه مرتبه بگوید

 «َرِب اْلَماَلِئَكِة َوالُرْوِح»: سپس بگوید. آخر را با صدای بلند بخواند
الَّلُهَم ِإِنْي َأُعْوُذ ِبِرَّضاَك ِمْن »: خواند بعد از اتمام وتر، این دعا را می صخدا رسول

ُأْحِّصْي َثَّناًء َعَّلْيَك، َأْنَت َكَما َأْثَّنْيَت َعَّلى َسَخِّطَك، َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقْوَبِّتَك، َوَأُعْوُذ ِبَك ِمّْنَك، اَل 
رم، از ب از خشم تو به خشنودیت، و از عذاب تو به عفوت، پناه مى! الهى» «َنْفِّسَك

من نمى توانم تو را آنطور که شایسته اى، مدح کنم، ! الهى. خشمت به تو پناه مى برم

 .«تو آنچنانى که خود را مدح کرده اى

 ر نمازهای پنج گانهـ قنوت د4
قنوت در نماز صبح مشروع نبوده مگر هنگام بال و بروز حوادث ناگوار که در هر 

در نماز صبح بعد از  قنوت /شود و بنا به مذهب امام شافعی پنج فریضه خوانده می

آیا : که از او سوال شد مالک  بن رکوع رکعت دوم سنت است، به دلیل حدیث انس
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قبل از رکوع : بله، سوال کردند»: خواند؟ گفت بح قنوت میدر نماز ص صرسول خدا

 .(روایت از جماعت به جز ترمذی) .«بعد از رکوع: یا بعد از آن؟ گفت

 ـ کشیدن دو دست بر صورت بعد از قنوت70
تحب نیست، و ن دو دست بر صورت بعد از قنوت مسکشید ،خواهر مسلمانم ای

چون بر ضعف یکی از راویان آن به  شود ضعیف است حدیثی که به آن استدالل می

هرگاه با خدا »: فرموده صخدا حبان اتفاق دارند، در آن حدیث رسول نام صالح ابن

هایت را، و بعد از  نیایش کردی کف دستهایت را رو به آسمان کن، نه پشت دست

 .(ماجه روایت از ابوداود و ابن) .«هایت را بر صورتت بمال تمام شدن قنوت دست
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 ـ فضیلت آن7
 صخدا نمازهای سنت دارای فضیلت بزرگی هستند، رسول ،خواهر مسلمان ای
اش بهتر از خواندن دو رکعت نماز سنت  خدا اجازه انجام چیزی را به بنده»: فرمود

 .«شود نداده است و خیر و برکات پیوسته در حال نماز بر سر او نازل می
ود در بهشت رفیق وی باشد خواسته ب در جواب آن کس که از او صآن حضرت 

 .(روایت از مسلم) .«ات یاری کن باکثرت سجود مرا بر این خواسته»: فرمود

 ـ حکمت آن1
در واقع . های نماز سنت جبران نقایص نماز فرض است یکی از حکمت

شوند نماز است،  اولین چیزی که بندگان بر آن محاسبه می»: فرماید می صخدا رسول

به نماز : فرماید در حالی که خود از آنان داناتر است بر مالئکه دستور می پروردگار ما

ام بنگرید کامل خوانده است یا ناقص؟ اگر آن را کامل خوانده باشد نماز کامل بر  بنده

ام نماز سنت خوانده  بنگرید، بنده: گوید. وی نوشته شده و اگر نقصی در آن ببینند

ام را با نماز سنت  نقایص نماز فرض بنده: رمایداست؟ اگر دارای نماز سنت باشد ف

روایت ).«شود سپس دیگر اعمال او به همین صورت از وی پذیرفته می. جبران نمایید

 .(از ابوداود

 ـ وقت آن5
 :روز جایز است به غیر از پنج موقع خواندن نمازهای سنت در تمام اوقات شبانه

 .ـ بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید1

 .طلوع خورشید تا ارتفاع آن به اندازة یک نیزهـ از 2

 .ـ موقع قرار گرفتن خورشید بر خط استواء6

 .ـ رو به زردی گراییدن خورشید بعد از نماز عصر4

 .ـ هنگام زردی خورشید تا غروب آن6
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 ـ نشستن در نماز سنت9
برای خواهر و برادر مسلمان جایز است نماز سنت را نشسته بخواند ولی ثواب آن 

پاداش نماز »: فرماید میکه  صخدا نصف ثواب ایستادن است به دلیل فرمایش رسول

 .(علیه متفق) .«سنت در حال نشستن نصف پاداش نماز در حال ایستادن است

 ها ـ انواع سنت3

 .المسجد ةتحیـ 1

 (چاشتگاه)الضحی  ةـ صال2

 .ـ تراویح در رمضان6

 .ـ دو رکعت سنت بعد از وضو گرفتن4

 .ت سنت در مسجد هنگام بازگشت از سفرـ دو رکع6

 .ـ دو رکعت نماز توبه3

 .ـ دو رکعت قبل از نماز استخاره6

 .ـ دو رکعت نماز حاجت6

 .ـ نماز التسبیح18

 .های شکر ـ سجده11

 .های تالوت ـ سجده12

 :انشاءاهلل تفصیل به آنها خواهیم پرداخت

 

 المسجد تحیةـ 7

قبل از نشستن دو رکعت شود  مستحب است کسی که داخل مسجد می

: فرمود صخدا رسول: که گوید س المسجد بخواند، به دلیل حدیث ابوقتاده ةتحی

 .«هرگاه یکی از شما داخل مسجد شد ننشیند تا اینکه دو رکعت نماز بخواند»
 .(علیه متفق) 
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المسجد   ةتحیقبل از خواندن نماز نشست باز سنت است به پا خیزد و  اگر ندانست

 مردی به نام سلیک غطفانی داخل مسجد: که گوید سبه دلیل حدیث جابر را بخواند

: به وی فرمودمشغول خطبه خواندن بود  صخدا شد و نشست، در حالی که رسول

 .(روایت از مسلم). «سلیک بلند شو و دو رکعت سبک و کوتاه بخوان ای»

 (چاشتگاه)ضحی لا ةـ صال1

تا هشت رکعت است به دلیل قول الضحی چهار رکعت  ةصال ،ای خواهر مسلمان

آدم در اول روز برای من  بنی ای»: فرماید خداوند متعال می: فرمودکه  صخدا رسول

روایت از احمد و ابوداود ). «چهار رکعت نماز بخوان تا در آخر روز تو را کفایت کنم

 .(و ترمذی

ال وقت آن هنگام بلند شدن خورشید به اندازة یک نیزه شروع شد و هنگام زو

یابد، ولی مستحب است تا وقت بلند شدن خورشید و تشدید گرما  خورشید خاتمه می

 .به تأخیر انداخته شود

 ـ نماز تراویح5
نماز تراویح یازده رکعت است و برای مردان و زنان سنت بوده  ،خواهر مسلمانم ای

 شود، و و بعد از عشاء و قبل از وتر و به صورت دو رکعت، دو رکعت خوانده می

مسلمانان را در  صخدا رسول»: گوید س ابوهریره. وقت آن تا آخر شب ادامه دارد

هرکس در ماه رمضان از روی : گفت کرد و می رمضان به قیام و نماز شب تشویق می

یابی به اجر اخروی نماز شب برپا نماید گناهان گذشتة او  ایمان و به خاطر دست

 .(روایت از جماعت) .«شود بخشیده می

 :عداد رکعات آنت( 1

: که ل تعداد رکعتهای نماز تراویح یازده رکعت است به دلیل حدیث عایشه

 .«خواند در ماه رمضان و غیر آن بیش از یازده رکعات نمی صخدا رسول»



 فقه جامع بانوان        233

 

 .(روایت از جماعت) 

هشت رکعت  صخدا رسول»: کند که حیح خود از جابر نقل میخزیمه در ص ابن

خواند و شب بعد از آن در انتظار وی نشستند ولی آن تراویح را با وتر برای آنان 

 .«حضرت بیرون نیامد
ندند، و خوا ویح میارکعت تر  بیست  مسلمانان در زمان عمر و عثمان و علی

 .باشد ه، حنابله و داود ظاهری مییفاین، رأی جمهور فقهای حن

ت بوده و یازده رکعت با احتساب نماز وتر سن: بعضی از علماء بر این رایند که

باشد، و در صحیحین به اثبات رسیده که نماز شب با وتر  افزون بر آن مستحب می

یازده رکعت است و جایز است خواهر مسلمان تراویح را با جماعت یا به صورت 

ولی در نزد جمهور، خواندن نماز تراویح با جماعت از فضیلت  .انفرادی بخواند

نماز تراویح را برای مسلمین  صخدا رسولبیشتری بر خوردار است و ثابت است که 

به جماعت خواند ولی شب بعد، از منزل خارج نشد از ترس اینکه مبادا بر آنان فرض 

در زمان خالفتش دستور داد  سگردد، و بعد از آن تراویح ادامه داشت تا این که عمر

 .آن را به صورت جماعت برگزار نمودند

 :قرائت قرآن در نماز شب (2

امام . ای معین از قرآن سنت نیست شب خواندن چیزی مخصوص و اندازه در نماز

ای قرآن قرائت شود که مسلمانان را به  در ماه رمضان بهتر است تا اندازه: احمد گوید

قرائت کمتر از یک : قاضی گوید. های کوتاه سختی و ماللت نیندازد، به ویژه در شب

زم است مسلمانان به آن گوش فرا ختم قرآن در کل ماه رمضان سنت نیست چون ال

زیرا این کار بر مسلمین دشوار است و  ،دهند و نباید بیش از یک ختم خوانده شود

رعایت حال مردم بهتر است اما اگر جماعتی بر طوالنی بودن قرائت اتفاق داشته باشند 

 .آن بهتر است

 ـ دو رکعت نماز بعد از وضو9
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ت بعد از گرفتن وضو دو رکعت سنت برای خواهر و برادر مسلمان مستحب اس

هرگاه شخصی مسلمان »: فرمود صابه دلیل حدیثی که پیامبرخد ،وضو بخواند

سنت بخواند خداوند از گناهان مابین آن نماز و وضوی نیکو بگیرد و دو رکعت نماز 

 .(روایت از مسلم) .«نماز بعدی او درگذرد

 ـ دو رکعت نماز در موقع بازگشت از سفر3
کعب . خواند این دو رکعت نماز را هنگام بازگشت از سفر می صاخد رسول

گشت  هرگاه از مسافرت برمی: بر این بود صخدا عادت رسول»: گوید س مالک بن

. «خواند پیش از داخل شدن به منزل خود، دو رکعت نماز سنت را در مسجد می
 .(علیه متفق)

 ـ دو رکعت نماز توبه6
هر انسانی مرتکب گناه شود »: شنیدم که فرمود صخدا از رسول: گوید س ابوبکر

واند خداوند از او در خواهد و پس از آن پشیمان شده و وضو بگیرد و نماز بخ

 :سپس این آیه را خواند «گذشت

﴿                            

                              

                       ﴾ (عمران آل /
183-186). 
رى زشت شوند يا بر خود ستم كنند، خداوند را ياد كنند، و براى و آنان كه چون مرتكب كا»

[  از بدى گناه]و آگاه  -آمرزد و جز خدا چه كسى است كه گناهان را مى -گناهانشان آمرزش خواهند
هایی  شان آمرزش خدایشان و باغ آن چنان کسان پرهیزگار پاداش. اند، پاى نفشرند بر آنچه كرده

 .«یبارها روان است و جاودانه در آجنا ماندگارنداست که در زیر آهنا جو
 .(ماجه و ترمذی روایت از ابوداود و نسائی و ابن) 

 ـ دو رکعت قبل از مغرب5
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قبل از مغرب نماز بخوانید، قبل از مغرب نماز »: فرماید به دلیل حدیث که می

 .(بخاری) .«برای کسی که آرزو داشته باشد: بخوانید و در مرتبة سوم گفت

 نماز استخارهـ  1
مستحب است برای کسی که درصدد انجام دادن کاری مباح بوده و نسبت به 

سنت ولو این که سنت راتبه یا سرانجام آن دچار تردید شده دو رکعت نماز 

المسجد باشد در هر وقتی از شب و روز بخواند در رکعت اول بعد از فاتحه  ةتحی

وم نیز مقداری قرآن یا سوره اخالص را مقدار قرآن یا سوره کافرون و در رکعت د

بفرستد و دعاء  صبخواند و بعد از اسالم، ستایش خدا کرده و صلوات بر پیامبرش

ای از  نماز استخاره را همانند سوره صخدا رسول: گوید س جابر. مشهور را بخواند

دو هرگاه یکی از شما درصدد انجام کاری برآمد، »: فرمود آموخت و می یقرآن به ما م

الَّلُهَم ِإِنْي َأْسَّتِخْيُرَك ِبِعّْلِمَك، »: رکعت نماز سنت بخواند سپس این دعا را بگوید
ْعَّلُم، َوَأْنَت َوَأْسَّتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك، َوَأْسَأُلَك ِمْن َفْضِّلَك اْلَعِظْيِم، َفِإَنَك َتْقِدُر َواَل َأْقِدُر، َوَتْعَّلُم َواَل َأ

َوُيَّسِمْي َحاَجَّتـُه ـ َخْيٌر ِلْي ِفْي ِدْيِّنـْي  الَّلُهَم ِإْن ُكّْنَت َتْعَّلُم َأَن َهـَذا اأَلْمَر ـ َعاَلُم اْلُغُيْوِب،
َعاِجِّلِه َوآِجِّلِه ـ َفاْقِدْرُه ِلْي َوَيِّسْرُه ِلْي ُثَم َباِرْك ِلْي ِفْيِه، َوِإْن : َوَمَعاِشْي َوَعاِقَبـِة َأْمِرْي ـ َأْو َقاَل

َعاِجِّلهِِ َوآِجِّلِه ـ : اَلـْعَّلُم َأَن َهَذا اأَلْمَر َشٌر ِلْي ِفْي ِدْيِّنْي َوَمَعاِشْي َوَعاِقَبِة َأْمِرْي ـ َأْو َقُكّْنَت َت
 .«َفاْصِرْفُه َعّنْي َواْصِرْفِّنْي َعّْنُه َواْقِدْر ِلْي اْلَخْيَر َحْيُث َكاَن، ُثَم َأْرِّضِّنْي ِبِه

 .(روایت از بخاری)

ى قدرتت از تو  ى علمت از تو طلب خیر مى کنم، و بوسیله به وسیله! اى اهلل»

توانایى مى خواهم، از تو فضل بسیارت را مسألت مى نمایم، زیرا تو توانایى و من 

اگر در ! الهى. ى امور پنهان هستى ناتوان، و تو مى دانى و من نمى دانم، و تو داننده

ـ باعث خیر من در دین و آخرت است ـ علم تو این کار ـ حاجت خود را نام مى برد 

ى کارم ـ آن را برایم مقدور و آسان بگردان، و در آن  در حال و آینده: یا مى گوید

برکت عنایت فرما، و چنانچه در علم تو این کار برایم در دنیا و آخرت باعث بدى 
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منصرف در حال و آینده ى کارم ـ پس آن را از من، و مرا از آن، : است ـ یا مى گوید

بگردان، و خیر را براى من هر کجا که هست مقدّر نما، و آنگاه مرا با آن خشنود 

 «بگردان

 جةالحا ةـ صال4

هرکس وضو را کامل بگیرد و پس از آن »: فرمود صخدا رسول: گوید س ابودرداء

 .«بخشد دو رکعت نماز بخواند خداوند آنچه را که طلبیده دیر یا زود به وی می
 .(حمدروایت از ا) 

 التسبیح ةـ صال70

بعد از فاتحه و سوره در هر رکعتی پانزده مرتبه . التسبیح چهار رکعت است ةصال

ِ هلِل، َواَل ِإَلَه ِإاَل اهلُل، َواهلُل َأْكَبُر»: گویید می در رکوع ده مرتبه، در  «ُسْبَحاَن اهلِل، َواْلَحْمُد

بین دو سجده ده مرتبه و در  اعتدال ده مرتبه، در سجدة اول ده مرتبه، در نشستن

و کل تسبیحات جمعاً در هر . و در جلسة استراحت ده مرتبه. سجدة اخیر ده مرتبه

 .رکعت هفتادوپنج تسبیح است

ای عباس، ای »: فرمود به عمویش عباس  صخدا به دلیل حدیثی که رسول

کرد او ذکر  و کیفیت نماز را برای ،تا آخر حدیث... عمویم آیا به شما چیزی عطا نکنم

ای آن را  اگر توانستی هر روز آن را یک بار بخوان اگر نتوانستی در هر جمعه: و فرمود

بار بخوان، اگر نتوانستی در هر ماه آن را یک بار بخوان، اگر نتوانستی آن را در  یک

روایت از ).«بار آن را بخوان بار بخوان اگر نتوانستی در طول عمرت یک سال یک

 .(راوابوداود و غی

 ـ سجدة شکر77
یابی به آن یا دفع خطر و نجات از  این سجده به دنبال بدست آمدن نعمت و دست

ای است که جبریل به  جمله مژده  از آن. رود شود، و به سجده می آن انجام داده می
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هرکس یک صلوات بر تو فرستد خداوند در پاداش آن »: داد و فرمود صخدا رسول

به سجدة شکر  صبا شنیدن این خبر، رسول خدا. تدفرس ده صلوات بر وی می

 .(روایت از احمد) .«رفت

 ـ سجدة تالوت71
را ( ص)در حالی که بر منبر بود سورة  صخدا رسول: گوید س ابوسعید خدری

خواند وقتی که به آیة سجده رسید از منبر پایین آمد و به سجده شکر رفت و 

زی دیگر نیز همان سوره را خواند چون به مسلمانان نیز با وی به سجده رفتند، در رو

: فرمود صخدا آیة سجده رسید مردم خود را برای رفتن به سجده آماده کردند، رسول

بینم خود را برای آن آماده  توبة یکی از انبیای خدا است ولی حال می ،این، سجده»

 .«ای لذا از منبر پایین آمد و به سجده رفت و مردم نیز به سجده رفتند کرده
 .(روایت از ابوداود) 

ها را  م گفته و سنت است دستیبر فرد مسلمان واجب است برای آن تکبیر تحر

. هنگام تکبیر و بلند شدن از سجده بلند کند، خواه در نماز باشد یا خارج از آن باشد

کرد و به  قرآن را برای ما قرائت می صخدا هروقت رسول: گوید ب عمر بن عبداهلل

رفت و ما هم با ایشان به سجده  گفت و به سجده می سید تکبیر میآیه سجده میر

 .(دمروایت از اح) .«رفتیم می

از . شود شود که در سجدة نماز خوانده می همان چیزی در سجدة تالوت گفته می

َسَّجَد »: گفت در سجدة تالوت می صخدا رسول»: روایت شده که گوید ل عایشه

چهره ام براى ». (روایت از ترمذی) «َشَق َسْمَعُه َوَبَّصَرُه َوِبَحْوِلِه َوُقَوِتِهَوْجِهْي ِلَّلِذْي َخَّلَقُه، َو

ذاتى که آنرا آفرید و شنوایى و بینایى را به قدرت و توانایى خود در آن قرار داد، 

 «سجده کرد
بنابراین، هرکس آن را انجام دهد . سجدة تالوت سنت مؤکد است و واجب نیست

 .ده است و هر کس انجام ندهد گناهی بر او نیستکار نیک انجام دا
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 ـ نماز کسوف75
بهتر آن است  [برای زنان و مردان] وف به اتفاق علماء سنت مؤکد استنماز کس

ن با جماعت شرط نیست، و با ندای که با جماعت خوانده شود ولی خواندن آ

است و هر رکعت  خوانند، و دو رکعت می امردم را برای برپایی آن فر «معةجا ةالصال»

کسوف  صدر زمان پیامبر خدا»: روایت شده که ل دو رکوع دارد از عایشه

به مسجد رفت و ایستاد و نیت کرد و  صخدا خورشید روی داد و به خاطر آن رسول

 صخدا رسول. تکبیر گفت و مردم پشت سر او صف کشیدند و به او اقتدا کردند
ت و به رکوع رفت و رکوع را طول داد که قرائتی طوالنی انجام داد و سپس تکبیر گف

َرَبَّنا  َسِمَع اهلُل ِلَمْن َحِمَدُه»: کمی از قرائت اول کمتر بود، سپس سر بلند کرد و گفت

سپس به قیام ادامه داد و قرائتی طوالنی اما کمتر از قرائت اول انجام داد  «َوَلَك اْلَحْمُد

تر بود  کوع از رکوع اول کمی کوتاهبعد از آن تکبیر گفت و به رکوع رفت که این ر

آنگاه به سجده رفت و رکعت آخر  «َرَبَّنا َوَلَك اْلَحْمُد َسِمَع اهلُل ِلَمْن َحِمَدُه»: سپس گفت

گونه چهار رکعت و چهار سجدة  و بدین را نیز مانند رکعت اول با دو رکوع خواند

اهر شد و کسوف از بین قبل از بازگشت آنان از نمازگاه، خورشید ظ. کامل انجام داد

است خدا را ستایش گفت  رفت سپس پیامبر ایستاد و خطبه خواند و چنان که شایسته

هستند و کسوف آن دو ربطی به مرگ یا  ألخورشید و ماه دو نشانة خدای»: و فرمود

 .(علیه متفق) «اهده کردید به نماز پناه بیاوریدزندگی کسی ندارد، هرگاه آن را مش

شود و بعد از آن مقداری  رکعت است و در آنها فاتحه خوانده مینماز کسوف دو 

 .شود از قرآن قرائت شده و مانند نمازهای عید و جمعه برگزار می

جایز است نماز کسوف به هر دو صورت جهر یا آهسته خوانده شود، ولی بخاری 

 .تر آن است که جهری خوانده شود صحیح: گوید می

ان آن است و نماز خسوف ماه نیز همانند نماز وقت آن از آغاز کسوف تا پای

کسوف خورشید است و به دنبال آن تکبیر و دعاء و صدقه و استغفار مستحب است 
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خورشید و ماه دو نشانة خدا »: فرمود صخدا رسول: که  ل به دلیل حدیث عایشه

هرگاه آن را مشاهده کردید . روند هستند و برای مرگ یا حیات کسی به کسوف نمی

 .(علیه متفق) .«اء و تکبیر بگویید و صدقه بدهیددع

 ـ نماز باران79
. دچار خشکسالی گشتند صخدا مسلمانان در زمان رسول»: گوید مالک بن انس

ای : مشغول خواندن خطبه بودند ناگاه یک اعرابی بپا خاست و گفت صخدا رسول

برای ما دعا مال و ثروت ما نابود شد و زن و عیال ما گرسنه شدند  صخدا رسول

ترین ابری در آسمان  در حالی که کوچک) ها را بلند کرد و دست صخدا کن، رسول

ها را به  دعاء کرد، سوگند به خدایی که جان من در دست اوست هنوز دست (نبود

نیامده  نیاورده بودیم که ابرهایی همچون کوه پدیدار گشتند، و هنوز از منبر پایین  پایین

بارد و آن روز سه روز بعد از آن و تا جمعة  بر ریش مبارکش میبود که دیدم باران 

خدا  رسول ای: همان اعرابی، یا یکی دیگر برخاست و گفت. بعدی بر ما باران بارید

هایمان خراب شد و سامانمان غرق گردید، برای نجات ما به درگاه خدا دعا کن،  خانه

باران را بر پیرامون ما نازل خدایا این »: ها را بلند کرد و گفت دست صخدا رسول

رفت و جای خود را  کرد کنار می به هر ابری که اشاره می «های ما فرما نه بر خانه

گذاشت و در نتیجه آسمان مدینه به شکل چاهی مدور در آمد و ابری بر  خالی می

های آن به مدت یک ماه پر از آب بودند و هرکس  ها و قنات باالی آن باقی نماند دره

 .(روایت از بخاری) .«دارد انی و سرسبزی خبر میآمد از ارز ای که می ر ناحیهاز ه

خواند و هر وقتی از شب و روز  در نماز باران امام برای مردم دو رکعت نماز می

 ﴿به جز اوقات کراهت در رکعت اول بعد از فاتحه          ﴾  و

کند  بعد از آن خطبه بیان می خواند ورة غاشیه را میدر رکعت دوم بعد از فاتحه س

های خود را واژگون کرده و طرف راست  وقتی که از خطبه فارغ شد نمازگزاران لباس
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ها را به  به طرف چپ و چپ را به طرف راست آورده و رو به قبله ایستاده و دست

 .ددهن دهند و به آن طول می سوی درگاه خدا بلند کرده و نیایش سر می

داهلل به نقل از عب بن گردد، شافعی از سالم ران بدون اذان و اقامه برگزار مینماز با

: گفت خدا نماز باران برگزار می کرد این دعا را می هرگاه رسول»: پدرش آورده که

 اْسِقَّنا الَّلُهَم َداِئًما، اَطَبًق َسًحا ُمَّجَّلًّلا َغَدًقا َمِريًعا، َمِريًئا َهِّنيًئا ُمِغيًّثا َغْيًّثا اْسِقَّنا الَّلُهَم»
 الَّلْأَواِء، ِمْنَواْلَبَهاِئِم  َواْلِبَّلاِد ِباْلِعَباِد، إَن الَّلُهَم اْلَقاِنِّطنَي، ِمْن َتّْجَعّْلَّنا َوَلا اْلَغْيَث،

 الَضْرَع، َلَّنا ِدَرَوَأ الَزْرَع، َلَّنا َأْنِبْت الَّلُهَم إَلْيَك، إَلا َنْشُكوُه َلا َما َوالَضّْنِك َواْلَّجْهِد،
 َعَّنا َواْكِشْف َواْلُعْرَي، َواْلُّجوَع، اْلَّجْهَد، َعَّنا اْرَفْع الَّلُهَم اْلَأْرِض، َبَرَكاِت ِمْن َواْسِقَّنا

 اَءالَّسَم َفَأْرِسْل َغَفاًرا، ُكّْنت إَنك َنّْسَّتْغِفُرك إَنا الَّلُهَم َغْيُرك، َيْكِشُفُه َلا َما اْلَبَّلاِء ِمْن
  .«ِمْدَراًرا َعَّلْيَّنا

، اهلي به ما به ما بارانى عطا فرما كه باعث نجات گردد، گوارا و با خري و بركت باشد! اهلى

 ....مگردانباران بده و ما را نا اميد 

 .دوست دارم امام این دعا را بخواند: شافعی گوید
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 ـ حکم آن7
این نماز در . بوده و مشابه واجب استنمازهای عید قربان و رمضان سنت مؤکد 

بر آن مواظبت کرده و به مردان و زنان  صخدا سال اول هجری مشروع شده و رسول

: فرماید خداوند متعال به آن امر کرده است و می. امر کرده تا برای برگزاری آن بروند

﴿          ﴾ [2: کوثر .]«قربانى کن بگزار و راى پروردگارت نمازپس ب» 
 .این نماز یکی از شعایر اسالم مظهری از مظاهر ایمان، و نیروی آن است

 ـ مستحب بودن غسل و پوشیدن لباس زیبا و استفاده از بوی خوش1
غسل کردن برای عید، بعد از نصف شب تا بامداد روز عید سنت است و پوشیدن 

ای  جایز است اما الزم است به گونه لباس زیبا و استفاده از عطر برای خواهر مسلمان

: روایت شده که گوید س از انس. باشد که انشاءاهلل مرتکب معصیت نگردد

به ما امر کرد در این دو عید بهترین لباسی را که داریم بپوشیم و از  صخدا رسول»

 .«ترین حیوان را قربانی کنیم بهترین مواد خوشبو کننده استفاده و فربه
 .(مروایت از حاک) 

تـرین لبـاس را    در این دو عید زیبا: خدا بر این بود که عادت رسول»: قیم گوید ابن

 .«پوشید پوشید و برای عیدین و جمعه عبای مخصوص می می

 عید ـ وقت نماز5
بهتر است نماز عید قربـان  . وقت نماز عید از ارتفاع خورشید تا زوال آن ادامه دارد

ن بتوانند بعد از نماز حیوان را قربانی کنند به دلیل در اول وقت برگزار شود تا مسلمانا

: شـنیدم کـه در خطبـه فرمـود     ص خـدا  از رسول: که گوید عازب  حدیث براء بن

کنیم نماز است سپس هر کس به خانة خود برگشته  اولین کاری که ما امروز آغاز می»

 .«است کنیم، و هرکس چنین کند عمل به سنت ما کرده ها را قربان می و حیوان
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شود تـا مـردم فرصـت دادن زکـات فطـر را       اما نماز عید فطر به تأخیر انداخته می

نمـاز فطـر را در    صخـدا  رسـول »: که گوید س به دلیل حدیث جندب. داشته باشند

ه دو نیزه بلند شده بود ولی در عید قربـان  حالی برای ما اقامه کرد که خورشید به انداز

 .(حسن بن احمد البناء روایت از حافظ) .«دبه اندازة یک نیزه بلند شده بو

 ـ مقداری خوردن قبل از رفتن برای نماز عید فطر9

سنت است قبل از رفتن برای نماز فطر چند عدد خرما یا چند  ،خواهر مسلمان ای

بر این  صخدا عادت رسول»: که گوید س به دلیل حدیث انس. لقمه غذا را خورد

آنها را به صورت : و در روایتی .«کرد ما را تناول میبود قبل از نماز فطر چند عدد خر

 .(روایت از بخاری) .کرد تناول می (فرد)وتر 

 ـ در روز عید قربان، خوردن، بعد از نماز، سنت است3
اگر . خوردن غذا در روز عید قربان بعد از نماز و برگشتن به خانه سنت است

ن مقداری بخورد چنانچه در خداوند توفیق ذبح حیوان را داد سنت است از جگر آ

گردد جگر ماهی است تا  اولین غذایی که به مهمانان بهشت تقدیم می: روایت آمده

 .این هم، تشبیهی به اهل بهشت باشد

در روز عید فطر تا وقتی که : این بود صخدا عادت رسول»: گوید س بریده

تا نماز  د و در روز عید قربانش برای نماز خارج نمیخورد  مقداری غذا نمی

 .(دمماجه و اح روایت از ترمذی و ابن) .«خورد خواند غذایی نمی نمی

روزه داشتن در روزهای عید رمضان و قربان و سه روز  ،خواهر مسلمان ای

 .التشریق بعد از قربان حرام است ایام

 ـ رفتن به مصلی6
د سنت است مسلمانان برای برگزاری نماز عیدین به فضای باز و خارج از مساج

زنان و . اند انجام داده  و اصحاب و تابعین صخدا گونه که رسول بروند، همان
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کودکان نیز همراه مردان بروند و در مسیر آن به تهلیل و تکبیر مشغول بشوند و 

 .«ِدْمَحاْل هلِل، َوَبُراهلُل َأْك، اَل ِإَلَه ِإاَل اهلُل َواهلُل َأْكَبُر، اهلُل َأْكَبُر، اهلُل َأْكَبُر، اهلُل َأْكَبُر»: بگویند
: تواند نماز عید را در مسجد برگزار کند ولی چنان که گفتیم خواهر مسلمان می

البته اگر عذری مانند باران و امثال آن . بهتر آن است که خارج از مسجد برگزار شود

 .در میان نباشد

 ـ رفتن زنان و کودکان5
، بنابراین رفتن زنان اعم از رفتن زنان و کودکان به مصلی سنت است: گفتیم که

که  ل عطیه باکره، بیوه، حائض، پیرزنان و دختران جایز است به دلیل حدیث ام

به ما امر شد زنان آزاد و زنان در حال حیض را نیز در عیدین با خود به »: گوید

مصلی ببریم تا شاهدخیر و دعای مسلمین باشند اما زنان در حال حیض از خواندن 

 .(متفق علیه) .«کنند می نماز اجتناب

 ـ تکبیر گفتن زنان 1
در  سعمر: فرماید توانند به مانند مردان تکبیر گویند، به دلیل حدیثی که می زنان می

شنیدند  گفت که در مسجد خیف آن را می داخل چادرش در منی چنان بلند تکبیر می

ای که  دادند به گونه ر میها نیز ندای تکبیر را س گفتند و اهل خیابان و آنان نیز تکبیر می

 .آمد دره منی به لرزه در می

التشریق این تکبیر را بعد از نمازها و در  در روزهای عید و ایام بعمر  ابن

هایش تکرار  ها و در منزل و داخل خیمه و در تمامی نشست و برخاست خیابان

های  شب زنان همراه مردان در. گفت در روز قربان آن را می ل و میمونه. کرد می

 .گفتند عبدالعزیز در مسجد تکبیر می عثمان و عمربن ابان بن ،تشریق پشت سر

شد در روز عید بیرون برویم تا جایی که دختر را  به ما امر می»: گوید ل عطیه ام

بردیم  آوردیم و حتی زنان در حال حیض را نیز با خود می گاهش بیرون می از خلوت

خواندند و در  ته و همراه آنان تکبیر گفته و دعا میکه پشت سر نمازگزاران قرار گرف
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روایت از ).«وجوی خیرات و برکات و آمرزش گناهان در آن روز بودند جست

 .(بخاری

 ـ اذان و اقامه عیدین4
که  ب عباس شود به دلیل حدیث ابن نماز عید بدون اذان و اقامه برگزار می

 .(علیه متفق) .«شد ته نمیدر روزهای عید رمضان و قربان اذان، گف»: گوید

 ـ خواندن نماز، قبل و بعد ازعیدین70
 و اصحابش صخدا ثابت نشده قبل یا بعد از نماز عید، رسول ،خواهر مسلمانم ای

 نماز خوانده باشند. 

برای نماز عید خارج شد و به جز دو  صخدا رسول»: گوید ب بن عباس عبداهلل

 .(روایت جماعت) .«بعد از آن نخواندرکعت نماز عید هیچ نماز دیگری قبل یا 

 

 ـ کسی که نماز او فوت شده است77
ها به شکل جماعت یا  نماز عید برای مردان و زنان و کودکان و مسافران و مقیم

 .انفرادی در منزل یا مسجد و مصلی سنت است

برای خواهر مسلمان جایز است نماز عید را در منزل و محل اقامت و در هر وقت 

یابی به  التشریق آن را برگزار نماید، و برای دست ت ایام عید و سه روز ایاماز اوقا

 .ثواب بیشتر و تعجیل در آن بهتر است

 ـ چگونگی نماز عید71
 (کبرأ اهلل: )ه هفت مرتبه تکبیر بگویددر رکعت اول قبل از فاتح

 (کبراهلل أ: )ه پنج مرتبه تکبیر بگویددر رکعت دوم قبل از فاتح
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ول سوره فاتحه و سوره اعلی  و در رکعت دوم سورة فاتحه و سوره در رکعت ا

شود و در میان تکبیرات فوق هیچ گونه ذکر و  غاشیه به صورت جهری خوانده می

 .تسبیحی وارد نشده است

 ـ مستحب است زنان در روز عید فطر صدقه بدهند75
او شنیدم از  :گوید کند و می عبداهلل نقل می به دلیل حدیث عطاء که از جابربن

اول نماز و سپس خطبه را خواند و بعد از  صخدا در روز عید فطر رسول»: گفت می

اتمام خطبه به نزد زنان آمد و آنان را موعظه کرد که در این حال بر دست بالل تکیه 

 .«نهادند داده بود، و بالل لباس خود را پهن کرده و زنان صدقات خود را بر آن می
ای بود  نه خیر، بلکه صدقه: زکات فطر بود؟ گفت: عطا گفتیم به: جریح گوید ابن

. نهادند های بزرگ و کوچک خود را بر آن می ند، و انگشتریددا که آن روزگار می

وظیفه ائمه است و : آیا به نظر تو وظیفه امام است که آنان را موعظه کند؟ گفت: گفتم

 کنند؟ دانم چرا این کار را نمی نمی

و ابوبکر و عمر و  صخدا با رسول: عباس گوید که گفته ل از ابنجریح به نق ابن

. خواندند ام که همگی نماز را قبل از خطبه می در نماز فطر حضور داشته عثمان و علی

نشاند، سپس به طرف  مردم را با دستان خود می صخدا بینم که رسول گویی هنوز می

به خدمت ایشان آمدند و محل زنان آمد و با بالل به میان آنان رفت و زنان 

 :این آیه را خواند صحضرت

﴿                ..﴾ [12: ممتحنه] .« اى پیامبر، چون زنان مؤمن

 «...به نزد تو آیند
آیا شما بر این عهد و پیمان هستید؟ : وقتی که آیه را تمام کرد خطاب به زنان گفت

پس صدقه : بله، فرمود: غیر از او کسی دیگر صحبت نکرد گفتیکی از  زنان که 

بیایید صدقه بدهید پدر و مادرم فدای : بدهید، بالل هم لباس خود را گسترانید و گفت
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روایت از ). «نهاند گ و کوچک خود را بر آن میرهای بز زنان نیز انگشتری ،شما باد

 .(بخاری

 ـ تغییر دادن راه در رفت و آمد79
مستحب است رفتنت برای نماز عید از یک راه و بازگشتنت از  ،مسلمانم خواهر ای

 صخدا عادت رسول»: که گوید س جابر بن راهی دیگر باشد به دلیل حدیث عبداهلل
  .«داد در روز عید راه ایاب و ذهابش را تغییر می: این بود

 .(روایت از بخاری) 

 

 یادـ بازی و سرگرمی و آواز و آهنگ و خوردن در اع73
های مباح گناه نیست به دلیل  م عید و بازیاروی در خوراک و پوشاک در ای زیاده

 صخدا پوستان اهل حبشه در روز عید نزد رسول سیاه»: که گوید ل حدیث عایشه
به آنان نگاه  صخدا من از باالی گردن رسول. کردند کننده اجرا می  های سرگرم بازی

انه خود را پایین آورد و از باالی آن به بازی به خاطر من ش صخدا کردم و رسول  می

 .(علیه متفق) .«نگاه می کردم تا از نگاه کردن سیر شدم بعد از آن برگشتم

در یکی از روزهای عید دو کنیز با آواز خود، از : گوید ل همچنین عایشه

. کردند حماسة روز بعاث که در آن روز بزرگان اوس و خزرج کشته شده بود یاد می

نوازید؟ و  ی شیطان میبندگان خدا آیا موسیق»: در این حال وارد شد و گفت سکرابوب

ابوبکر هر قومی برای  ای»: فرمود صخدا تا سه مرتبه این را تکرار کرد آنگاه رسول

 .«هایی دارد و امروز هم جشن ما است خود آهنگ و جشن

 ـ رفتن به گورستان76
و هیچ کدام از  صخدا رسولرفتن به گورستان بدعت است و عید در ایام 

اند، چون ایام عید ایام شادی و سرور است، و رفتن به  اصحاب او چنین نکرده
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 صکند، و نیکوترین رهنمود، رهنمود پیامبر ها را به کام تلخ می گورستان این شادی
 .است

 ـ تبریک گفتن به مناسبت عید75
نفیل که   جبیربنلیل حدیث تبریک به یکدیگر در ایام عید مستحب است، به د

کردند به همدیگر  در روز عید یکدیگر را مالقات می صخدا اصحاب رسول»: گوید

خداوند این عید را از ما و شما »: گفتند این دعا را به یکدیگر میشادباش گفته و 

 .(روایت از حافظ) .«ذیردبپ
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 ـ تعریف آن7
با فتحه بر میت و . تر است صحیح جنائز جمع جنازه با کسره و فتحه ولی کسرة آن

 .شود، و جنازه مشتق از جنز بوده و به معنی ستر است با کسره بر تابوت آن اطالق می

 ـ صبر به هنگام مریضی1
بر خواهر مسلمان الزم است بر حوادث و مصائب صبر پیشه کند چون هر انسانی 

شی بهتر از صبر در سرای دنیا در معرض بالها و سختیها قرار دارد، و هیچ بخش

رنجوری و بیماری امتحانی است از جانب خدا که خداوند متعال به سبب آن . نیست

خدا »: فرمود صخدا رسول: اند نماید، امامان بخاری و مسلم آورده گناهان را محو می

: و در روایتی دیگر فرمود «کند ر کند وی را گرفتار بالیی میبه هر کسی ارادة خی

هرگونه زحمت و مشقت و غم و اندوهی گرفتار آید حتی اگر انسان مسلمان به »

خداوند به وسیله آنها [ مادامی که در برابر آنها صبور باشد]خاری در بدن او فرو رود 

 .«گرداند برد و محو می گناهان او را از بین می
ر پسر، دختر، بر خواهر مسلمان جایز است درد و رنج خود را برای پزشک، همس

 .د، و الزم است در شادی و محنت خدا را ستایش کندازگو نمایدوست خود ب

 ـ عیادت زنان از مردان5
به عیادت یکی از  ل الدرداء ام: امام بخاری در بحث عیادت زنان از مردان گوید

وقتی : روایت شده که گوید ل از عایشه. مردان اهل مسجد که انصاری بود رفت

به : مریض شدند، عایشه گوید ب بالل وارد مدینه شد ابوبکر و صخدا که رسول

حال تو : هم گفتمل باباجان چه طوری؟ به بال: عیادت هر دو رفتم و به ابوبکر گفتم

شد این  ابوبکر عادت داشت هرگاه دچار تب و لرز می: چه گونه است؟ عایشه گوید

 :کرد بیت را زمزمه می

 هّله أ کل امریء مّصبح فی
 

 دنی من شراک نعّلهواملوت أ  
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هایش به او  اش است مرگ از بند کفش هر انسانی که بامدادان در میان خانواده

 .تر است نزدیک

 :گفت شد، می بالل نیز وقتی تب لرزش قطع می

ای سپری کنم و درختان اذخر و  دانستم خواهم توانست شبی را در دره ای کاش می

جلیل دور مرا فراگیرند؟ و آیا خواهم توانست بر آب مجنه وارد شوم و آیا باری دیگر 

 های شامه و طفیل را خواهم دید؟ کوه

: فتم و ماجرا را عرض کردم فرمودر صاخد به نزد رسول: گوید ل عایشه

مدینه را همانند مکه یا بیشتر از آن به نزد ما محبوب نما، پروردگارا مدینه را  ،خدایا»

و صاع آن برکت قرار ده و تب آن را بردار و در جحفه قرار  سالمت بدار و در مد

 .(روایت از بخاری و مسلم و بیهقی) .«بده

 (نوشته دعاهای)حکم تمائم و تعاویذ 
بر خواهر مسلمانم حرام است که شافی مریض را از خرافاتی بطلبد که خداوند 

گونه  حمل این. حرام کرده و در دین خدا و در علم پزشکی اصل و اساسی ندارند

ها و  دعاهای نوشته که در دین خدا وجود ندارد حرام است و آویزان کردن تکه پارچه

کند حرام  پندارد درد را برطرف می مسلمان میها و هر چیز دیگری که خواهر  مهره

 سمسعود به دلیل حدیثی که از ابن ،آیند ها نوعی شرک به حساب می و این ،است
ای را بر گردنش بسته  اش برگشت همسرش را دید که پارچه روایت شده که به خانه

ند از خانوادة عبداهلل باید بدان: است بالفاصله آن را کشیده و پاره کرد، سپس گفت

گمان  بی»: شنیدم فرمود صخدا از رسول: آنگاه گفت. نیازند شرک ورزیدن به خدا بی

ای : عرض کردند. شرک است «توله»نوشته شده و تعویذ و سحر و جادو دعاهای 

  َلْيَّلًة َأِبيَّتَن َهْل ِشْعِرى َلْيَت َأاَل
  ِمَّجّنٍة ِمَياَه َيْوًما َأِرَدْن َوَهْل

 

  َوَجِّليُل ِإْذِخٌر َوَحْوِلى ِبَواٍد  
  َوَطِفيُل َشاَمٌة ِلى َتْبُدَوْن َوَهْل
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: شناسیم ولی توله چیست؟ فرمود اباعبداهلل دعاهای نوشته و تعویذ و جادو را می

.«بدان وسیله نزد شوهرانشان محبوب شودکنند تا  چیزی است که زنان درست می
 .(حبان و حاکم روایت از ابن) 

 ـ طبابت مرد برای زن و بالعکس9
اگر یک پزشک زن، مرد را معالجه کند جایز است به دلیل  ،خواهر مسلمانم  ای

به جنگ  صما همراه پیامبر خدا: گوید ل عفراء حدیث ربیع دختر معوذ ابن

کردیم و شهداء و مجروحین  دادیم و به آنان خدمت می میرفتیم، به جنگاوران آب  می

 .نمودیم را به مدینه حمل می

همچنین جایز است پزشک مرد، زن را معاینه و معالجه نماید در صورتی که 

 .رس نباشد، زیرا این، ضرورت است پزشک و متخصص زن در آن مرض در دست

زن و پزشک زن به تمام  تواند در حد نیاز و ضرورت به تمام بدن پزشک مرد می

 .بدن مرد نگاه کند

 ـ طلب شفاء3

شفا بطلبد به  ص برای خواهر مسلمان جایز است از آیات قرآنی و دعاهای نبوی

.«اشد اشکال نداردبنای که شرک در آن  ادعیه»: که فرمود صدلیل فرمایش پیامبرخدا
 .(روایت از مسلم) 

: خواند بیت خود دعا میبرای بعضی از اهل  صخدا رسول: گوید ل عایشه

ها  ای پروردگار انسان ،خدایا»: فرمود کشاند و می بدن مریض می دست راست را بر

آنچنان شفایی بده که . ای، شفایی جز شفای تو نیست بیماری را شفا بده، تو شفادهنده

 .(علیه متفق) .«گونه بیماری را در بدن او باقی نگذارد هیچ

هرکس به عیادت »: فرمود صخدا رسول: شده که روایت ب بن عباس از عبداهلل

مریضی برود که هنوز اجلش فرا نرسیده است و در نزد وی هفت مرتبه این دعا را 

از خداوند عظیم، پروردگار » «َأْسَأُل اهلَل اْلَعِظْيَم َرَب اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم َأْن َيْشِفَيَك»: بخواند
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را از آن بیماری شفا خواهد  خداوند او «عرش بزرگ، مى خواهم که تو را شفا دهد

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .«داد

ه ب صخدا مریض گشتم و رسول: روایت شده که گوید سوقاص از سعدبن ابی

خدایا سعد را شفا بده، خدایا سعد را شفا بده، خدایا »: عیادتم آمد و سه مرتبه فرمود

 .(روایت از مسلم) .«سعد را شفا بده

برای حسن و  صخدا رسول: روایت شده که گوید ب بن عباس از عبداهلل

ُأِعْيُذُكَما ِبَكِّلَماِت اهلِل الّتاَمِة ِمْن ُكِل َشْيَّطاِن َوَهاَمٍة، »: گفت کرد و می حسین دعای خیر می
ى کلمات کامل اهلل  را به وسیله (حسن و حسین)من شما دو نفر »« َوِمْن ُكِل َعْيٍن اَلَمٍة

: فرمود و می «هر شیطان و جانور زهردار و زخم چشم به حفظ خدا مى سپارم از بدى

 .(روایت از بخاری) .«خواند ا برای اسماعیل و اسحاق میاین دعا ر[ ابراهیم]پدرتان )

به خاطر درد شدیدی که در بدنم بود به خدمت : گوید سالعاص بیأ بن عثمان

اهلل و هفت مرتبه  بسم: ذار و بگودست را بر محل درد بگ: رفتم فرمود صخدا رسول

من بـه خـدا و قدرتش پناه مى برم از » «َأُعْوُذ ِباهلِل َوُقْدَرِتِه ِمْن َشِر َما َأِجُد َوُأَحاِذُر»: بگو

چند مرتبه این : گوید  «شرّ آنچه به آن دچار مى شوم و از آن بیم دارم و مى ترسم

و از آن روز تاکنون این، را به  کار را کردم خداوند درد و رنج را برطرف کرد

 .(روایت از مسلم) .«کنم ام و دیگران سفارش می خانواده

 ـ پزشک غیر مسلمان6
معالجة پزشک غیر مسلمان جایز است وقتی که در طبابت ماهر  ،خواهر مسلمان ای

و مورد اعتماد باشد و کسی دیگر به غیر از او آن تخصص را نداشته و یا در دسترس 

مردی  هنگامی که هجرت کرد، صخدا رسول: ه دلیل حدیث صحیح کهب. نباشد

مشرک و آشنا به راه را برای راهنمایی اجیر کرد و جان و مال خود را در امانت وی 

 .کردند حمایت می صخدا من و کافر از رسولقبیلة خزاعه اعم از افراد مؤ. اشتگذ

 ـ یاد مرگ5
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 ب بن عمر لیل حدیث عبداهللیاد مرگ مستحب است به د ،خواهر مسلمانم ای
 .(روایت طبرانی) .«زیاد یاد مرگ کنید»: فرمود صخدا رسول: که گوید

مردی از انصار . مرفت صخدا  به مجلس رسول: گوید ب عمر همچنین عبداهلل بن

: ترین انسان کیست؟ فرمود ترین و با احتیاط زیرک ،پیامبر خدا ای»: ایستاد و گفت

نموده و بیشتر خود را برای آن آماده بکند، آنان زیرکند و  کس که بیشتر یاد مرگ آن

 .(روایت از طبرانی) .«اند شرافت دنیا و کرامت آخرت را به دست آورده

 ـ مکروه بودن آرزوی مرگ 1
آرزوی مرگ کردن و دعا کردن بر علیه خود به خاطر مرگ همسر یا فرزند، یا به 

به دلیل حدیث . و امثال آن مکروه استسبب تنگدستی، یا مریضی، یا محنت و اندوه 

کدام از شما به سبب زیانی که بر وی  هیچ»: فرمود صخدا  رسول: که گوید سانس

خداوندا اگر زنده ماندن برای من : مرگ نکند، اگر ناچار شد، بگویدنازل شده آرزوی 

.«اندار و اگر مرگ برای من بهتر است آن را نصیبم گرد خیر در بردارد مرا زنده نگه
 .(روایت از جماعت) 

رفت که از درد و  سبه نزد عباس صخدا رسول: الفضل آمده که ام  در حدیث

 !خدا ای عموی رسول !عباس ای»: کرد، فرمود برد و آرزوی مرگ می بیماری رنج می

آرزوی مرگ نکن، چون اگر نیکوکردار باشی برکردار نیکوی شما افزوده خواهد شد و 

ت و اگر بدکردار باشی و زنده بمانی و توبه و استغفار کنی برای این برای شما بهتر اس

 .(روایت از احمد و حاکم) .«تو بهتر است

 ـ وجوب عیادت مریض4
بر خواهر مسلمان واجب است به عیادت خواهر مسلمان برود، به دلیل فرمایش 

 به گرسنگان غذا بدهید و مریضان را عیادت و اسیران را»: که فرمود صخدا رسول

 .(روایت از بخاری) .«آزاد کنید
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: حق مسلمان بر مسلمان پنج چیز است»: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهریره

جواب سالم، عیادت بیماری، تشییع جنازه، اجابة دعوت و دعا کردن برای عطسه 

 .(علیه متفق) .«زننده

گمان هرگاه مسلمان به عیادت برادر  بی»: فرمود صخدا رسول: گوید سثوبان

 .«گیرد مسلمان برود تا موقع بازگشت در یکی از باغات بهشت قرار می
 .(روایت از احمد و مسلم و ترمذی) 

 

 ـ هنگام مأیوس شدن از زندگی چه باید گفت؟70
در حالی که رسول خدا در مرض موت به من تکیه زده بود، : گوید ل عایشه

 .(علیه متفق)  .«ْي َوَأْلِحْقِّنْي ِبالَرِفْيِق ْاأَلْعَّلىالَّلُهَم اْغِفْر ِلْي َواْرَحْمِّن»: گفت شنیدم که می

 «مرا ببخش، و بر من رحم کن، و مرا به رفیق أعلى ملحق ساز! بار الها»

 ـ حسن ظن نسبت به خدا مستحب است77
مسلمان الزم است نسبت به خدا حسن ظن داشته باشد تا با حالتی نیکو به بر 

بل از سه روز ق صخدا رسول از: که گوید سجابر ثبه دلیل حدی. مالقات خدا برود

. «در حالتی بمیرد که حسن ظن به خدا داشته باشید»: فرمود وفاتش شندیم که می
 .(روایت از مسلم)

 ـ وصیت71
سنت است انسان مسلمان قبل از فرا رسیدن مرگ و خارج شدن از این سرای فانی 

خواهد انجام گیرند، وصیت کند  کارهایی را که می ،و شتافتن به سوی خدای سبحان

اش در حال وفات وی پایبند به سنت نبوی و آداب شرعیه باشند، چنان که  تا خانواده

. ع سازدها مطل واجب است اهل و عیال و نزدیکان خود را بر قرض و امانات و سپرده
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خواهد نسبت به آن  حق مسلمانی که دارای چیزی است و می»: در حدیث آمده که

 .«اید این است که وصیت کرده و آن را در نزد خود نگه داردوصیت نم

 اهلل به شخص در حال احتضارإال لهـ تلقین ال إ75
اهلل  إال لههرکس آخرین کالمش در دنیا الإ»: فرمود صخدا رسول: گوید سمعاذ

 .(روایت از ابوداود و حاکم) «شود اخل بهشت میباشد د

الاهلل را به مریضان در حال إ الإله» :فرمود صخدا رسول: ابوسعید خدری گوید

 .(روایت از مسلم) .«احتضار تلقین کنید

ال اهلل نگوید، اما اگر بدون گیرد که بیمار خود، الإله إ ی صورت میتلقین در حالت

تواند  تلقین برای شخص حاضر و عاقل که می. تذکر آن را بگوید، تلقین الزم نیست

ورت بیهوشی یا ناتوانی بر سخن گفتن تلقین حرف بزند مستحب است بنابراین در ص

 .مستحب نیست، زیرا امکان دارد آخرین کالمش در دنیا کلمات ناالیق باشد

 ـ رو کردن به قبله79
به هنگام مرگ رو به قبله کرده و بر  صاهلل  فاطمه دختر رسول: امام احمد گوید

ود که بر پهلوی ب صخدا پهلوی راست خود تکیه داد و منظور او، پیروی از رسول

 .خوابید راست و رو به قبله می

 سورة یاسینـ خواندن 73
یس قلب قرآن است هرکس آن را »: فرمود صخدا رسول: گوید سیسار معقل بن

شوند، و آن را بر  برای رضایت خدا و ارادة آخرت خواند گناهانش بخشوده می

   .«مریضان در حال مرگ بخوانید

 .(حبان و نسائی و حاکم و ابنروایت از احمد و ابوداود ) 

ه در حال مرگ منظور از مردگان، کسی است ک: حبان در تفسیر حدیث گوید ابن

کند که  یید میشود و حدیث صفوان این مطلب را تأ است نه این که بر میت خوانده

 «شود جان دادن او سهل و آسان گرددهرگاه یس به هنگام مرگ خوانده »: فرماید
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 .(روایت از دیلمی) 

 

 شود ـ آنچه بعد از مرگ گفته می76
بر ابوسلمه که وفات کرده بود داخل شد  صخدا رسول: گوید ل سلمه ام

گرفته شود چشمان   هرگاه جان»: ز بودند بر هم نهاد، سپس فرمودچشمان او را که با

نگرد، برخی از افراد خانواده ابوسلمه شیون کردند آنگاه پیامبر  او نیز به دنبال آن می

ئکه بر دعاهای شما بر علیه خودتان دعا نکنید مگر این که دعای خیر؛ زیرا مال: فرمود

سلمه درگذر، درجة او را به  خداوندا از گناهان ابی»: ، سپس فرمود«گویند آمین می

ماندگانش جانشین صالح قرار ده و از گناهان ما هدایت یافتگان بلند فرما، در میان باز

 .«و منور فرما هگور او را گشاد ،ار عالمیانپروردگ ، ایو او درگذر
 .(روایت از مسلم) 

 ـ پوشاندن و تجهیز میت75
ای نازک الزم است چون چهرة انسان بعد از مردن تغییر  پوشاندن میت با پارچه

به دلیل حدیث . کند، به همین خاطر در حد امکان نباید در  معرض دید قرار گیرد می

ای رنگی او را  وفات کرد با پارچه صخدا که رسولهنگامی »: که گوید ل عایشه

 .(علیه متفق) .«پوشاندند

 .تعجیل در غسل و کفن و نماز بر آن سنت است مبادا بوی آن تغییر پیدا کند

 ـ پرداخت بدهی میت71
. بدهی او است روح میت در گرو»: فرمود صخدا رسول: گوید س ابوهریره

  .«گردد اد میهرگاه بدهی او پرداخت شود، روح او آز

 .(ماجه و ترمذی روایت از احمد و ابن) 
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هرکس مال مردم را به نیت بازپس »: فرمود صخدا رسول: گوید سباز ابوهریره

دهد، و هرکس نیت تلف کردن آن  دادن آن، قرض کند خدا توفیق ادای آن را به او می

 .(روایت بخاری) «باشد خداوند آن را تلف خواهد کردرا داشته 

از خواندن نماز بر [ المال خوب نبود تا زمانی که وضعیت بیت] صخدا رسول

[ گرفت تا اینکه کسی پرداخت بدهی او را بر عهده می]کرد  یت بدهکار خودداری میم

المال  منین فتح کرد و اموال بیتکه خداوند ممالک زیادی را برای مؤولی هنگامی 

 .کرد المال پرداخت می آنان را از بیتخواند و بدهی  افزون شد بر افراد مدیون نماز می

 ـ گریه کردن بر میت74
که پسرش در حال جان  صخدا یکی از دختران رسول: گوید ب زید اسامة بن

: دادن بود، یکی را به خدمت پیامبر فرستاد تا به نزد وی رود، پیامبر در جواب فرمود

هد بگیرد یا ببخشد، و برای خداوند است آن چه بخوا: سالم مرا به او برسان و فرمود

شه کند و به اجر آن همه در نزد او مدت زمان معینی دارند پس الزم است صبر پی

دختر پیامبر دوباره پیام فرستاد و پیامبر را سوگند داد که به نزد وی  «امیدوار باشد

کعب، زید بن  بن عباده، معاذبن جبل، ابی بلند شد و همراه سعدبن صخدا برود، رسول

چند نفر دیگر به نزد دخترش رفت، کودک را که در حال جان دادن بود نزد ثابت و 

ای رسول : اشک از چشمان حضرت سرازیر شد، سعد عرض کرد. حضرت آوردند

این رحمتی است که خدا در قلوب بندگانش قرار : ها چیست؟ فرمود خدا این اشک

ان و چشمان داده است و رحمت خدا تنها شامل کسانی است که دارای قلب مهرب

 .(روایت از بخاری) .«گریان باشند

 .علماء بر جواز گریه اجماع دارند به شرط این که بدور از فغان و فریاد باشد

 ـ صبر هنگام آغاز مصیبت10
: کرد، فرمود افتاد که گریه می گذرش بر زنی صخدا رسول: گوید سمالک انس بن

در جواب  (شناخت پیامبر را نمیدر حالی که ) آن زن «از خدا بترس و صبر پیشه کن»



 فقه جامع بانوان        289

 

دانی چه بر  ای و نمی مرا به حال خود بگذار چون تو به مصیبت من دچار نشده: گفت

در خانة است آن زن به  صاین شخص، پیامبر: سر من آمده است به او گفتند

من شما را : کردحضرت رفت و نگهبان و دربانی را در آنجا ندید، عذر آورد و عرض 

.«همانا صبر هنگام آغاز مصیبت مهم است و موجب اجر فراوان»: ودنشناختم، فرم
 .(روایت از بخاری) 

 سرایی ـ نوحه17
از آنها  صخدا من از کسانی بیزار هستم که رسول»: گوید سابوموسی اشعری

از زنانی که با صدای بلند گریه سر داده و  صخدا به حقیقت رسول. بیزار است

کنند  زنند و لباس خود را پاره می و سینة خود می کنند به صورت موهای سر را می

 .«اعالم برائت کرده است
: وقتی که با زنان بیعت کرد به آنها فرمود صخدا رسول: گوید سانس

خدا در دوران جاهلیت  رسول ای: سرایی و فغان و فریاد نزنند، عرض کردند نوحه»

توانیم در دوران  د، آیا میکردن سرایی در هنگام مصیبت به ما کمک می زنانی در نوحه

 .«این نوع کمک کردن در اسالم جایز نیست: اسالم به ایشان کمک کنیم؟ فرمود

 ـ عزا برای میت11
بر خواهر مسلمان واجب است هنگام فوت شوهر چهار ماه و ده شب و روز در 

: که گوید ل عطیه به دلیل حدیث ام. عزا بنشیند، که آن مدت عده است

هیچ زنی اجازه ندارد بیش از سه روز برای مرگ اقارب در »: دفرمو صخدا رسول

روز آن حالت را نگه دارد و به جز  عزا باشد، مگر برای شوهرش که باید چهارماه و ده

های رنگارنگ دیگر بپوشد، نباید سرمه استفاده کند، نباید از مواد  برد یمانی نباید لباس

گر هنگام مو نباید موهای سر را شانه کند  دمعطر بهره گیرد، و نباید حنا استفاده کن

وشبو دو نوع مواد خ]پاک شدن از حیض و نفاس که در این صورت از قسط و ظفار 

 .(روایت از جماعت غیر از ترمذی) .«استفاده نماید[ کننده
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برای خواهر مسلمان جایز است به خاطر مرگ اقارب مانند پدر و برادر و فرزند به 

عزا باشد، چنان که برای دیگران نیز به شرط اجازة شوهر جایز مدت سه روز در حال 

 .است

 ا برای بستگان میتـ غذ15
تهیة غذا برای خویشان و همسایگان عزادار مستحب است، به  ،خواهر مسلمانم ای

م شهادت جعفربن به هنگا صخدا رسول: که گوید سبن جعفر دلیل حدیث عبداهلل

ای برایشان رخداده که  عفر غذا آماده کنید زیرا حادثهبرای خانوادة ج»: طالب فرمود ابی

 .(ماجه و ترمذی روایت از ابوداود و ابن) .«گذارد خود غذا تهیه کنند نمی

دانند، و این،  زده را مستحب می بعضی از اهل علم تهیة غذا برای خانواده مصیبت

 .قول امام شافعی است

 ـ ثواب والدین در مقابل مرگ فرزند19
هرانسان مسلمانی که سه فرزند نابالغ از »: فرمود صخدا رسول: یدگو سانس

 .«کند دست بدهد در پاداش آن، خداوند بخاطر آنان او را به بهشت داخل می
روزی را برای موعظة ما : گفتند صخدا زنان به رسول: گوید سابوسعید خدری

از فرزندانش  هر زنی سه نفر: آنان را موعظه کرد و فرمود  صخدا رسول. تعیین کن

 .«را از دست بدهد در روز قیامت او را از آتش جهنم محافظت نمایند
. «و دو نفر نیز چنان کنند»: دو فرزند نیز چنان کنند؟ فرمود: زنی عرض کرد

 .(علیه متفق)

 گردد ـ گریه سبب عذاب میت می13
میت در گورش به واسطة »: فرمود صخدا رسول: گوید  الخطاب عمربن

 .«شود نی برای او عذاب داده میخوا نوحه
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وای : گفت س زخمی گردید صهیب سآن روز که عمر: گوید سابوموسی اشعری

میت به سبب گریة »: فرموده صخدا دانی رسول گر نمیم: فرمود سعمر !بر برادرم

 .«بیند ها عذاب می زنده
ای با  برای هر مرده»: فرمود می صخدا شنیدم رسول: گوید سشعبه بن مغیره

 .«بیند گریه شود او با همان گریه عذاب می حهنو

 ـ غسل زن مسلمان16
آنچه در غسل زن مسلمان واجب است این که یک مرتبه آب تمام بدن او را 

های او بیرون آورده شوند و در  باید لباس. اگر چه جنب یا حائض باشد. فراگیرد

ت در حال غسل دادن بهتر آن اس. مکانی پوشیده و دور از دید دیگران غسل داده شود

در جایی بلند قرار گیرد و نباید کسانی را که در دنیا دوست نداشته به آنجا راه داد و 

به غیر از حد ضرورت هیچ کس نباید بدان جا رود، الزم است شخص غسل دهنده از 

عتماد باشد، اگر چیز خوبی دید آن را بازگوید و اگر ازنان امین و صالح و مورد 

 .ا دید آن را بپوشاندناخوشایندی ر

رد باشد به دلیل حدیث مستحب است غسل زن مسلمان همانند غسل مرد، ف

وفات کرد، آن  صخدا هنگامی که دختر رسول: که گوید لاری عطیه انص ام

یا پنج مرتبه یا بیشتر از آن بشویید، اگر صالح . او را سه مرتبه»: حضرت آمد و فرمود

بشویید، و اگر کارتان  (یا کمی از کافور) ر آخر باکافورا با آب و سدر و ددانستید او ر

تمام شد به من خبر دهید، چون کار غسل تمام شد به ایشان خبر دادیم، آن حضرت 

 .(علیه متفق) .«این را به او پیچید: لنگ خود را به ما داد و فرمود

دارد  لادر آغاز غسل باید اندکی شکم میت را به آرامی فشار داد تا چیزی که احتم

مستحب است جز در . در شکم است خارج شود، و از بدن او نجاست شسته شود

صورت ضرورت به عورت او دست نزند چون حرام است و اگر از شستن عورت 

ناچار شد الزم است از دستکش استفاده کند مبادا دست او با عورت میت تماس پیدا 
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، به دلیل حدیثی که ه شودبعد از آن وضوی میت به مانند حال حیات گرفت. کند

 .(علیه متفق) .«در غسل و وضو از طرف راست آغاز کنید»: فرماید

اگر سدر در دسترس نبود مستحب است از صابون استفاده شود، و سه مرتبه با آب 

و صابون شسته شود و اگر صالح دانست پنج مرتبه یا هفت مرتبه یا بیشتر شسته شده 

 .ها فرد باشد عداد غسلو از طرف راست شروع گردد و ت

به دلیل  ،بازکردن موهای بافته شده برای غسل و بافتن دوبارة آن سنت است

را که سه گیسو  صخدا موهای سر دختر رسول»: که گوید ل عطیه حدیث ام

 .(روایت از بخاری). «بودند باز کرده و آن را شسته و دوباره آن را در سه گیسو بافتند

بعد از بازکردن و شستن، آن را در سه گیسو ... »: استعبارت امام مسلم چنین 

 .«راست و چپ و پیشانی بافتیم
و موهای سر او را در سه »: به آنان فرمود صخدا رسول: حبان آمده در صحیح ابن

ای نظیف بدن او را  هرگاه غسل میت تمام شد الزم است با پارچه .«گیسو ببافید

اد خوشبو بر آن نهاده یا پاشیده شود مو. خشک نمایند تا کفن او خیس نگردد

 .«هرگاه به میت بوی خوش زدید فرد بودن را رعایت کنید»: فرمود صخدا رسول
 .(روایت از بیهقی و حاکم و ابن حبان) 

هت دارد، و گرفتن ناخن و موهای بغل و پیشین میت کرا ،خواهر مسلمان ای

 .دانسته استحزم آن را جایز  ولی ابن ،یندجمهور علماء بر این رأ

علماء  قبل از تکفین خارج شود به اتفاق اگر چیزی از شکم میت بعد از غسل و

 :شستن محل نجاست واجب است ولی در اعادة وضو و غسل او اختالف دارند

 .بنابه قولی اعادة آن واجب نیست

 .بنا به قولی دیگر اعاده وضو واجب است

 .اعادة غسل واجب است: و بنا به قولی دیگر
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ی سر میت بعد از بازکردن و غسل و بافتن دوبارة آن در سه گیسو، در پشت مو

آن را در سه گیسو بافتیم »: عطیه گوید لیل حدیث سابق که امبه د. گیرد سر او قرار می

 .(روایت از بخاری) .«سر او انداختیم و پشت

 .و باید محل آن زیر کفن اول قرار گیرد

 ـ تیمم میت15
تیمم به جای . ود تیمم به جای غسل و وضو واجب استاگر آب در دسترس نب

 .غسل و وضو کافی است خواه جنب باشد یا قاعده باشد

از مرد بیگانه، محرم وجود نداشت باید به جای غسل تیمم غیر اگر برای غسل زن، 

شود و بالعکس اگر برای غسل مرد، غیر از زن بیگانه، محرم حاضر نبود باید به جای 

 .غسل تیمم شود

ام، هر  از اهل علم شنیده: به نقل از امام مالک آورده شده گفت «المسوی»در کتاب 

زمان زنی فوت کند و زنانی دیگر یا مردان محرم در میان آنان نبودند و شوهر هم 

نداشت که غسل آن را به عهده گیرد، باید با مسح صورت و دو دست او، تیمم داده 

 .شود

 ـ غسل میت توسط همسر11
 ای زن جایز است شوهرش را غسل دهد، عایشهء بر این اتفاق دارند که برفقها

را هیچ کسی به جز  صخدا دانستم رسول دانم قبالً می اگر آنچه حاال می»: گوید ل

 .(روایت از احمد و ابوداود و ابن ماجه و حاکم)  .«دادند همسرانش غسل نمی

: ند به دلیل روایتی که گویدا جمهور علماء، شستن زن توسط شوهر را جایز دانسته

 .(روایت از دارقطنی و بیهقی) .(را شسته است ل همسرش فاطمه علی)

اگر قبل از من بمیری »: فرمود ل که به عایشه صخدا و به دلیل فرمودة رسول

 .(ماجه روایت از ابن) .«کنم شویم و کفن می خودم تو را می
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ل دهد، و اگر غیر از شوهر برای شوهر جایز نیست همسرش را غس: احناف گویند

 .کسی نبود باید او تیمم داده شود، اما احادیث فوق حجتی است علیه آنان

 ـ غسل کودک14
ر بچه را غسل دهد ولی غسل ع اهل علم جایز است زن، پسبه اجما: ر گویدمنذ ابن

 .توسط مرد مکروه است دختر بچه

 ـ کفن زن پنج تکه است50
که  ل عطیه ام  شود به دلیل حدیث پارچه کفن میزن در پنج تکه : فقهاء گویند

یک لنگ و یک پیراهن و یک مقنعه و دو تکه پارچه برای کفن  صخدا رسول: گوید

 .دخترش به وی داد

 .شود زن در پنج پارچه کفن می: ینداکثر اهل علم بر این رأ: نذر گویدم ابن

است که به محض  اگر زن در حال احرام فوت کرد، مذهب حنفیه و مالکیه بر این

 .شود که در احرام نیست فوت کردن احرام او پایان یافته و مانند کسی کفن می

: که فرمود صاهلل کفن ابریشم برای زنان حالل است به دلیل فرمایش رسول

هر چند غلو  .«گمان ابریشم و طال بر مردان امتم حرام و بر زنان امت حالل است بی»

 .در کفن پسندیده نیست

 اب در تشییع جنازهـ شت57
 :که گوید سشتاب در تشییع جنازه مستحب است به دلیل حدیث ابوهریره

در تشییع جنازه شتاب کنید، چون اگر صالحه باشد خیری را »: فرمود صخدا رسول

 .(علیه متفق). «اید اید و اگر غیر آن باشد شری را از گردن خودتان برداشته تقدیم کرده

 بدـ در شأن جنازة نیک و 51
ای را  جنازه: اند که ربعی انصاری آورده ابوقتاده بنشیخین در صحیح خود به نقل از 

: پرسیدند «مستریح ومستراح منه»: تشییع کردند، فرمود صخدا از نزدیکی رسول
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من از درد و رنج دنیا رهایی یافته و دة مؤبن: ها چیست؟ فرمود دو واژهمعنی این 

باعث ولی مرگ انسان فاجر . گیرد قرار می شود و در جوار رحمت خدا راحت می

 .«گردد ت میگیاه و درخ آسایش و راحتی بندگان و سرزمین و حیوان و

 ـ شرکت زنان در تشییع جنازه55
ایم، اما در منع آن زیاد تأکید نشده  ما از تشییع جنازه منع شده»: گوید ل عطیه ام

 .(روایت از بخاری) .«است

تشییع جنازه را برای زنان به  صخدا رسول: ست کهحدیث دال بر این ا  و این

. صورت تأکید منع نکرده چنان که بعضی از منهیات را با تأکید از آنها منع کرده است

 .مکروه است نه حرام «زنان»تشییع جنازه برای ما : ین است کهعطیه ا گویی منظور ام

و جمهور اهل علم هی است عطیه نهی تنزی ظاهر سیاق عبارت ام: امام قرطبی گوید

یند، امام مالک تمایل به جواز آن دارد و اهل مدینه بر این قولند، روایت بر این رأ

در تشییع  صخدا رسول: برجواز آن داللت دارد که سابی شبیه از ابوهریره ابن

ید و بر او نهیب زد ای شرکت داشتند، عمر که در آن حاضر بود زنی را د جنازه

 .(ماجه و نسائی قرطبی و ابن) .«عمر ا کن ایاو را ره»: حضرت فرمود

ام عطیه بر این مطلب داللت دارد که نهی از طرف شارع بر  حدیث: مهلب گوید

نخست نهی آنان تا رسیدن به : بر دو قول است: داودی گوید. چند درجه است

و دوم اگر زن به خانة بستگاه میت برای . پذیرد گورستان بوده و در آنجا پایان می

عمروبن عاص  در حدیث عبداهلل بن. ایز استزیه و دعای خیر برای میت برود جتع

از کجا : آید فرمود را دید به طرف آنان می ل فاطمه صخدا رسول»: آمده که

دلم به حال بستگان میت سوخت و برای میت دعای خیر کردم، : آیی؟ عرض کرد می

 .«خیر: یعنی شما تا مقبره رفتی؟ عرض کرد: فرمود
 .(وایت از احمد و ابوداود و حاکمر) 

 .زیه را از وی نهی نکردورستان را بر وی انکار کرد ولی تعرفتن به گ
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 ـ فضیلت نماز بر جنازه59
هرکس بر جنازه حاضر گردد تا وقتی که »: فرمود صاهلل رسول: گوید س ابوهریره

رستان بماند شود یک قیراط اجر دارد و هرکس تا دفن آن در گو نماز بر آن خوانده می

.«به اندازة دو کوه بزرگ: دو قیراط چیست؟ فرمود: دو قیراط اجر دارد عرض کردند
 .(متفق علیه) 

 ـ حکم نماز بر میت53
به اتفاق فقهاء نماز جنازه بر مرد و زن مسلمان فرض کفایه است اگر بعضی آن را 

اگر »است که  سشود و دلیل آن حدیث ابوهریره انجام دهند تکلیف از بقیه ساقط می

آیا چیزی برای : کرد آوردند و بدهکار بود سوال می ای را نزد پیامبر می جنازه

هایش  بله چیزی برای بازپرداخت وام: کردند هایش دارد؟ اگر عرض می بازپرداخت وام

خواند، در غیر این صورت به مسلمانان  از خود به جای گذاشته است، بر آن نماز می

 .(متفق علیه) .«رفیقتان بخوانید نماز را بر: فرمود می

 

 ـ شروط نماز میت56
شروط نماز میت همان شروط نمازهای واجب است از قبیل وضو و تیمم و 

 ...استقبال قبله و نیت و غیر آن 

نماز میت در تمام اوقات؛ مکروه و غیر : تفاوت نماز میت با نوافل در این است که

وافل تنها در اوقات غیر مکروه خوانده روز خوانده می شود، اما ن مکروه شبانه

 .شوند می

 

 ـ ارکان نماز میت55
 .ـ نیت1
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ـ قیام برای شخص توانا، برای شخص توانا جایز نیست در حالت سواری یا 2

 .نشسته نماز میت بخواند

 .ـ گفتن چهار تکبیر6

 .ـ خواندن فاتحه4

 .ـ خواندن دعاء6

 .ـ سالم در آخر3

 

 ـ کیفیت نماز51
بر زمین نهاده شده و امام و مأمومین در سه صف یا بیشتر رو به قبله در ـ جنازه 1

ای  جنازههر »: فرمود صخدا خوانند، در حدیث آمده که رسول پشت جنازه، نماز می

 .«شود که سه صف با جماعت بر وی نماز بخوانند موجب مغفرت آن می
 .(روایت از ترمذی) 

گوید، سپس  اکبر می را بلند کرده و اهللـ سپس به نیت نماز بر میت، دستان خود 2

 .آورد سوره فاتحه را خوانده و حمد و ثنای خدا را بجای می

گوید و دعای آخر  اکبر می ها را بلند کرده و اهلل ـ بعد از خواندن فاتحه دست6

َعَّلى ِإْبَراِهْيَم َوَعّلى  الَّلُهَم َصِل َعَّلى ُمَحَمٍد َوَعَّلى آِل ُمَحَمٍد، َكَما َصَّلْيَت»: خواند تشهد را می
 آِل ِإْبَراِهْيَم، ِإَنَك َحِمْيٌد َمِّجْيٌد، الَّلُهَم َباِرْك َعَّلى ُمَحَمٍد َوَعَّلى آِل ُمَحَمٍد، َكَما َباَرْكَت َعَّلى

 «ِإْبَراِهْيَم َوَعَّلى آِل ِإْبَراِهْيَم، ِإَنَك َحِمْيٌد َمِّجْيٌد
کند، و گفتن دعاء فقط بعد  میت دعای خیر می آنگاه تکبیر سوم را گفته و برایـ 4

از تکبیر سوم وارد نشده اما بعد از آن و باقی تکبیرات جایز است دعا خوانده شود و 

الَّلُهَم اْغِفْر َلُه َواْرَحْمُه، َوَعاِفِه، َواْعُف َعّْنُه، َوَأْكِرْم »: ثور استمأ صاین ادعیه از حضرت
، َواْغِّسّْلُه ِباْلَماِء َوالّثّْلِج َواْلَبَرِد، َوَنِقِه ِمَن اْلَخَّطاَيا َكَما َنَقْيَت الّثْوَب اأَلْبَيَض ُنُزَلُه، َوَوِسْع ُمْدَخَّلُه
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َأْدِخّْلُه ِمَن الَدَنِس، َوَأْبِدْلُه َدارًا َخْيرًا ِمْن َداِرِه، َوَأْهاًل َخْيرًا ِمْن َأْهِّلِه، َوَزْوجًا َخْيرًا ِمْن َزْوِجِه، َو
 .(روایت از مسلم) «[َوَعَذاِب الّناِر]، َوَأِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َةاجَلّن

او را ببخش، و بر او رحم کن، و عافیت نصیبش بگردان، و از وى ! بار الها»

میهمانى او را گرامى بدار، و قبرش را وسیع بگردان، و او را با آب ! الهى. گذشت کن

چنان پاکش بگردان که لباس سفید را از آلودگى،  و برف و تگرگ بشوى، و از گناهان،

به او خانه اى بهتر از خانه اش، و خانواده اى بهتر ! پروردگارا. پاک و تمیز مى گردانى

از خانواده اش، و همسرى بهتر از همسرش، عنایت بفرما، و او را وارد بهشت کن، و 

 «از عذاب قبر و دوزخ پناهش ده

الَّلُهَم اْغِفْر »: ای این دعا را خواند ر نماز بر جنازهد صاهلل روایت شده که رسول
الَّلُهَم َمْن َأْحَيْيَّتُه ِمّنا َفَأْحِيِه َعَّلى . ِلَحِيَّنا َوَمِيِّتَّنا، َوَشاِهِدَنا، َوَغاِئِبَّنا َوَصِغْيِرَنا َوَكِبْيِرَنا، َوَذَكِرَنا َوُأْنَّثاَنا

روایت از )«ا َفَّتَوَفُه َعَّلى ْاإِلْيَماِن، الَّلُهَم اَل َتْحِرْمَّنا َأْجَرُه َواَل ُتِضَّلَّنا َبْعَدُهْاإِلْساَلِم، َوَمْن َتَوَفْيَّتُه ِمّن

 .(احمد و اصحاب سنن

زنده و مرده، حاضر و غایب، کوچک و بزرگ، مرد و زن ما را مورد ! الهى»

ر اسالم زنده اش هرکسى را از میان ما زنده نگه مى دارى ب! آمرزش قرار دهد، یا اهلل

از اجر این متوفّى ما را محروم ! بار الها. نگاه دار، و هرکسى را میرانى بر ایمان بمیران

 «مگردان، و بعد از وى ما را گمراه نکن
ه دلیل فرمایش پیامبر که اخالص در هنگام خواندن دعاء برای میت سنت است ب

 .«آن دعا کنیدهرگاه بر میتی نماز خواندید با اخالص برای »: فرمود
 .(حیان روایت از ابوداود و بیهقی و ابن) 

الَّلُهَم اَل َتْحِرْمَّنا  »: گوید ـ بعد از تکبیر چهارم، نمازگزار برای خود دعا کرده و می6

 الَّلُهَم» :گفتند متقدمین بعد از تکبیر چهارم می: گوید  ابوهریره« َبْعَدُه ْفِّتّناَأْجَرُه َواَل ُت

 «الّناِر َعَذاَب َوِقَّنا َحَّسَّنًة اآلِخَرِة َوِفى َحَّسَّنًة الُدْنَيا ِفى آِتَّنا
 .ـ رکن ششم سالم به راست و چپ است3
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 ـ جای ایستادن امام54
اگر جنازه مرد باشد امام در برابر سر جنازه : ای خواهر مسلمانم سنت آن است

 .در مقابل وسط آن بایستد و اگر جنازه زن باشد، امام، بایستد

 

 ـ خواندن نماز بر بیش از یک جنازه90
 .جایز است بر بیشتر از یک جنازه یک نماز خوانده شود

اگر مسلمانان بخواهند بر یک زن و یک کودک نماز بخوانند کودک نزدیک به امام 

 .و جنازة زن در جانب قبله باشد

. گیرند میاگر جنایز مرکب از مرد و زن و کودکان بودند کودکان بعد از مردان قرار 

 .[شوند یعنی نزدیک به امام، مردان بعد کودکان بعد زنان قرار داده می]

 

 ـ استحباب کثرت صفوف97
وف بیشتری تشکیل دهند سنت فهرچه جماعت در نماز جنازه بیشتر باشد و ص

به اتفاق فقهاء بر میت مسلمان اعم از این که مذکر باشد یا مؤنث، . است و بهتر است

 .شود کبیر، نماز خوانده میکودک باشد یا 

 

 ـ نماز بر سقط جنین91
سقط به این معنا است که جنین قبل از رسیدن وقت زایمان و قبل از تشخیص 

اعضای آن سقط کند، در این صورت تا وقتی که چهار ماه از عمر آن نگذشته باشد 

قهاء در گردد و ف ای پیچیده شده و دفن می غسل و نماز الزم ندارد و تنها در پارچه

 .این، خالفی ندارند
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اگر بعد از چهارماه و بیشتر از آن سقط کرد و صدای گریه از وی شنیده شد به 

اگر صدایی از وی شنیده . اتفاق علماء باید غسل داده شود بر او نماز خوانده شود

نشده به نزد احناف و مالک و اوزاعی و حسن نماز بر وی خوانده شده و ارث 

در حدیث، شنیدن صدا شرط صحت نماز قرار  .«شود ارث برده می گیرد و از وی می

داده شده است و استهالل در حدیث به معنای گریه و صدای بلند و عطسه و حرکتی 

 .باشد است که نشانة حیات می

شود،  ولی بنابر مذهب امام احمد و سعید، غسل داده شده و بر وی نماز خوانده می

نماز بر سقط خوانده و برای والدین او دعای »: ودخدا فرم رسول: گوید سو مغیره

 .(روایت از احمد و ابوداود) .«شود مغفرت و رحمت گفته می

 

 ـ نماز بر قبر و میت غائب95
بعد از دفن میت، نماز جنازه و هر وقتی باشد بر آن جایز است اگر چه قبل از دفن 

سیاری از اهل علم از این، قول شافعی و احمد و ب. بر وی نماز خوانده شده باشد

ای دیگر اعم از این  است و همچنین نماز بر میت غائب در منطقه صاصحاب پیامبر

 .که نزدیک باشد یا دور، جایز است

 

 ـ دفن میت99
دفن میت در هر وقتی از اوقات شب و روز جایز است اگر شارع از دفن در شب 

اموات خود را در »: است که میسر شود چنانچه فرمایدنهی کرده است در صورتی 

 .(ماجه روایت از ابن) .«شب دفن مکنید مگر ناچار شوید

ای قبر تعمیق شود که بوی آن خارج نگردد و حیوانات  مستحب است به اندازه

 .درنده به آن دست نیابند و عمق آن به اندازة قامت باشد

 .دفن دو مرده و سه مرده در یک قبر جایز است
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 .ز شق استگور به صورت لحد، بهتر ا

که  سبه دلیل حدیث عثمان. بعد از اتمام دفن، دعاء برای میت مستحب است

: ایستاد و می فرمود در کنار قبر می صاهلل شد رسول هرگاه دفن میت تمام می: گوید

برای برادرتان استغفار کنید و برای پایداری و موفقیت او برای سواالت فرشتگان دعا »

 .«گیرد قرار میکنید، چون االن مورد سوال 
اند میت بعد از دفن تلقین داده شود،  بعضی از اهل علم و شافعی مستحب دانسته

او به دلیل روایت سعیدبن منصور از راشدبن سعد و ضمره بن حبیب و حکیم 

هرگاه کار دفن میت به پایان برسد و مردم از آن دور فارغ شوند، : اند عمیر که گفته بن

الإله إالاهلل، »: ای فالن، بگو: ر خطاب به میت گفته شودپسندیده است در کنار قب

پروردگار من اهلل است و دین من اسالم : ای فالنی بگو. سه مرتبه «الاهللإله َأشهُدأن ال إ

 .است صاست و پیامبر من محمد

 

 ـ مرگ زن باردار و زنده بودن حمل آن93
ان باشد، باید به اگر زن باردار اهل کتاب فوت کند و حمل او از شوهر مسلم

تنهایی در یک مقبره دفن شود، چون اهل کفر است و در مقابر مسلمین نباید دفن 

شود و با عذاب وی اذیت ببینند و در مقابر مشرکین نیز نباید دفن گردد به خاطر 

امام احمد این قول را برگزیده . اینکه مبادا حملش به واسطة عذاب آنان اذیت شود

 .است

 

 آن بر قبرـ قرائت قر96
دانند چون در سنت  امام ابوحنیفه و مالک قرائت قرآن را در کنار قبر مکروه می

 .نیامده است

 .اشکالی ندارد: امام احمد گوید
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اند تا بدان  امام شافعی و محمدبن حسن قرائت در کنار قبر را مستحب دانسته

 .وسیله برای میت برکت مجاورت حاصل شود

 

 ـ لفظ تعزیه95
گیرد  همانا برای خداست آن چه می»: ر تعزیه و تسلیت گفتن بگوییدد سنت است

دهد و هر چیزی در نزد او، دارای زمان و عمر معین و  و برای اوست آن چه می

 «ت از خدا بخواهمشخص است، پس صبر پیشه کن و ثواب این مصیب
 .(روایت از بخاری) 

 

 ـ جواب تعزیه91
 .مأجور کندخداوند تو را : در جواب آن باید گفت

 

 ـ رفتن زنان به قبرستان94
ای »: گشت گفتم از قبرستان باز می ل روزی عایشه: بن ابی ملیکه گوید عبداهلل

مگر : از زیارت قبر عبدالرحمن برادرم، به وی گفتم: گفت آیی؟ مادر مؤمنان از کجا می

زیارت  بله چنین بود، از: از رفتن به قبرستان نهی نفرموده بود؟ گفت صاهلل رسول

  .«قبرستان نهی کرده بود و سپس به زیارت آن امر فرمود
 .(روایت از حاکم و بیهقی و ذهبی) 

شما را از زیارت قبور : فرمود  صاهلل رسول»: ابوبریده به نقل از پدرش گوید 

 «آورد زیارت آن قیامت را بیاد می کردم ولی حال به زیارت آن بروید چون نهی می
 .(روایت از ابوداود) 

: گوید سدر سابق حدیثی را آوردیم که بخاری روایت کرده و به نقل از انس

: گریست به او فرمود نشسته و می بر زنی گذر کرد که بر قبر کودکش صخدا رسول»
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در جواب  [شناخت در حالی که پیامبر را نمی]زن  «صبر پیشه کن و از خدا بترس»

: ای، به وی گفتند من گرفتار نشده مرا به حال خود واگذار چون تو به مصیبت :گفت

است، و زن خود را به خانه پیامبر رساند و دربانی را بر در  صاین، پیامبر

در آغاز »: ض کرد من تو را نشناختم، فرمودندید، عذر آورد و عر صخدا رسول

رفتن آن زن به گورستان را  صاگر رسول خدا .«مصیبت صبر پیشه کردن مهم است

کرد همین حدیث دلیل بر مباح بودن زیارت  ن را بر زن حرام میدانست آ کراهت می

 .قبور برای زنان است

خداوند زنانی را که زیاد به »: که در آن فرمود صاکرم اما این حدیث رسول

 .(ماجه و ترمذی احمد و ابن) .«روند نفرین کرده است گورستان می

اند،  حدیث مکروه دانسته بعضی از اهل علم زیارت قبور برای زنان را به دلیل این

نفرینی که در حدیث آمده فقط شامل زنانی است : امام  قرطبی در تفسیر حدیث گوید

ران و هوشدن حقوق شکه بیش از حد به گورستان رفته و این کار ایشان سبب ضایعه 

 .گردد، چون صیغة مبالغه را در آن بکار گرفته است خودآرایی می

بر قبر مادرش رفت و گریست و آنان را که در  صخدا رسول: گوید سابوهریره

از پروردگارم اجازه »: فرمود صخدا اطراف او بودند نیز به گریه انداخت، رسول

خواستم تا برای مادرم استغفار کنم ولی به من اجازه داده نشد، اجازه خواستم به 

آخرت را زیارت قبرش بروم، به من اجازه داده شد، پس قبرستان را زیارت کنید زیرا 

 .«آورد به یاد شما می
 

 ـ اعمال صالحه بعد از مرگ30
ده ای که بعد از وفات بر خیرات زن و مرد مسلمان افزو از جمله اعمال صالحه

فرزندان مسلمان است، یا بیمارستان برای عالج شود، تأسیس مدرسه برای تعلیم  می

رآن به مسلمانان، یا رنجوران مسلمین، یا مسجدی برای ذکر خدا در آن، یا اهدای ق

: که فرمود صاهلل فرزندان صالحی که برای وی دعای خیر کنند، به دلیل حدیث رسول
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صدقة جاریه، : یابند به جز سه کار نیک هرگاه انسان فوت کرد اعمال او نیز خاتمه می»

علم و دانشی که مایه نفع دیگران گردد و فرزندی صالح که برای وی دعای خیر 

 .(از سلم و ابوداود و ترمذیروایت ) .«کند
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 ـ تعریف آن7
 .صوم در لغت به معنای امساک و خودداری کردن است

در اصطالح شرع عبارت از یک نوع امساک مخصوص در زمان مخصوص و با 

دار خود را از  شرایط مخصوص است و این امساک عبادت است، چون شخص روزه

از طلوع فجر تا دیگر آرزوهای نفسانی،  و مجامعت با زنان وخوردن و آشامیدن 

 .کند غروب خورشید منع می

 ـ وجوب روزة رمضان1
به دالیل کتاب و سنت و اجماع روزة ماه رمضان بر هر مسلمان عاقل و بالغ، 

 :فرماید اما دلیل کتاب که می. واجب است

﴿                             

 .(138/ بقره) ﴾...
گونه که بر کسانی که  است، مهان  بر مشا روزه واجب شده! اید ای کسانی که ایمان آورده»
 «...اند واجب شده است از مشا بودهپیش 

یک مرد اعرابی ژولیده مو به محضر : عبیداهلل گوید طلحة بن: اما دلیل سنت

خدا به من خبر بده، خداوند چقدر نماز را بر  رسول ای: آمد، عرض کرد صاهلل رسول

نمازهای پنجگانة شب و روز، مگر این که : من واجب کرده است؟ در جواب فرمود

به من خبر بده خداوند چقدر روزه را بر : گفت .افزون بر آن نمازهای سنت بخوانی

افزون بر آن روزة سنت  روزه ماه رمضان، مگر این که: واجب کرده است؟ فرمود

خالصه . از چه چیزی و چقدر زکات بدهم: به من بگو: عرض کرد. بگیری

سوگند به خدایی که : مرد اعرابی گفت. ا او را از شرایع اسالم باخبر کردصخد رسول

دهم ولی از آنچه خدا بر من  شما را به حق فرستاده است هیچ سنتی را انجام نمی

رستگار است اگر راست بگوید یا : فرمود صخدا سولر. فرض کرده نخواهم کاست

 .(علیه متفق) .«داخل شود اگر راست بگوید: فرمود
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در حقیقت تمامی امت اسالمی بر وجوب روزة ماه رمضان اجماع : و اما اجماع

 .دارند

 ـ فضیلت روزه5
 

 : گوید  ـ ابوهریره1

سپر است پس  دار در مقابل آتش جهنم روزه برای روزه»: فرمود صخدا رسول

رداری که نشانة دار نباید  سخنان زشت بر زبان جاری کند و از هر گونه ک روزه

تناب نماید و اگر کسی با او جنگید یا او را دشنام داد دو بار جهالت است باید اج

من روزه دارم و سوگند به خدایی که جان من در دست او قرار دارد بوی دهن : بگوید

خوردن و آشامیدن خودش را به . بوتر است  ز بوی مشک خوشدار در نزد خدا ا روزه

هرکار . دهم خاطر من ترک کرده است، روزه برای من است و من جزای آن را می

 .(روایت از بخاری) .«نیکی، ده برابر اجر و پاداش دارد
 

 :گوید  ـ باز ابوهریره2

رهای دوزخ بافرارسیدن ماه رمضان درهای بهشت باز و د»: فرمود صخدا رسول 

 .(روایت از مسلم). «گردند بسته می شود و شیاطین غل و زنجیر می

احتمال دارد منظور از باز شدن درهای بهشت توفیق : قاضی در شرح حدیث گوید

مانند روزه و قیام و قرائت . گیرد و دستیابی به طاعاتی است که در این ماه انجام می

العموم در بقیة سال چنین توفیقی  ثقرآن و خیرات و دوری از منهیات که من حی

همة اینها اسباب باز شدن درهای بهشت و بسته شدن درهای . کمتر حاصل می شود

 .شدن شیاطین خواهد شد دوزخ و غل و زنجیر

احتمال دارد منظور از شیاطین، استراق کنندگان : حلیمی در شرح آن چنین گوید

های رمضان صورت گیرد، نه  بسمع در میان آنها باشد و زنجیر شدن آنها در ش

روزهای آن چون آنها در زمان نزول قرآن به خاطر حفاظت بیشتر از آن از استراق 

توانند مسلمانان را فریب داده  سمع ممنوع شده بودند، یا منظور این است شیاطین نمی
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ن توانند غیر مسلمانان را در دام خود گرفتار نمایند، زیرا مسلمانان در ای چنان که می

ای هستند که شهوات را ریشه کن کرده و درون خود را به  ماه مشغول گرفتن روزه

 .نمایند وسیلة قرائت قرآن و ذکر خدا تزکیه می

و . باشد بعضی از آنهایی که متمرد هستند می: منظور از شیاطین: بعضی گویند

گشوده شدن درهای آسمان عبارت است از نزول رحمت و برطرف شدن هر سد و 

اعمال نیکوی بندگان که گاهی به واسطة بذل توفیق و گاهی نیز عی در برابر صعود مان

و منظور از بسته شدن درهای دوزخ،  ،به واسطة حسن پذیرش اعمال بدست آمده

های معاصی به واسطة  داران از پلیدی فواحش و رستگاری از انگیزه پرهیز نفوس روزه

 .کن کردن شهوات است ریشه

داران بوده  مالئکه به ستایش کردار روزههای آسمان وادار کردن فایدة گشایش در

: که در نزد خدا از منزلتی بس بزرگ برخوردار است، و این نکته در آن نهفته است

هرگاه شخص مکلف به وسیلة اخبار صادق بر چنین ثواب و منزلتی آگاه شود با شور 

تکالیف را دریافت و انجام و نشاط و عالقه طاعت را انجام داده و با عشق و آرزو 

 .دهد می

اگر واقعاً : اگر گفته شود: امام قرطبی بعد از ترجیح حمل آن بر ظاهرش گوید

دارانی غل  شیاطین در برابر روزه: شوند؟ در جواب باید گفت شیاطین غل و زنجیر می

یا منظور . شوند که شرایط روزه را حفظ و آداب آن را رعایت نمایند و زنجیر می

باشد نه همة آنان چنان که گفتیم،  یر شدن بعضی از شیاطین که متمردین هستند میزنج

یا منظور از آن کم شدن ارادة معاصی و شرور است، و این امر محسوس است، چون 

های سال است، زیرا زنجیر شدن  مرتکب شدن به گناه در ماه رمضان کمتر از سایر ماه

رایط معصیت نیست، چون معصیت دارای شیاطین لزوماً به معنای فراهم نشدن ش

اسبابی دیگر نیز غیر از شیاطین است، مانند نفوس پلید، عاداتهای زشت، شیاطین انس 

 .و غیره
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منظور از زنجیر شدن شیاطین رفع عذر از مکلف است، گویا : غیر از قرطبی گویند

ی برای ترک شیاطین در مقابل تو، غل و زنجیر شده و دیگر معذرت: شود به او گفته می

 .عبادت و فعل معصیت برای تو باقی نمانده است
 

 :گوید  ـ ابوأمامه3

واسطة آن مرا به کاری امر فرما به : رفتم و عرض کردم صاهلل به محضر رسول

ر دوم ، برای با«روزة رمضان را بگیر چون روزه همتا ندارد»: داخل جنت گردم، فرمود

 .«روزه بگیر»: به محضرش رفتم باز فرمود
 .(روایت از احمد و نسائی و حاکم) 

 :گوید  بن سعد ـ سهل4

نام دارد، در روز قیامت ندا  «ریان»یکی از درهای بهشت »: فرمود صخدا رسول

داران کجایند تا از آن داخل شوند؟ وقتی که آخرین نفر از آن  روزه: شود سر داده می

 .(علیه متفق). «شود داخل می شد بر روی دیگران بسته می
 

 :گوید  ـ ابوسعید خدری6

ای برای رضای خدا یک روزه بگیرد خداوند چهرة  هر بنده»: فرمود صخدا رسول

 .«او را هفتاد سال از آتش دور نماید
 .(روایت از جماعت به جز ابوداود) 

 :گوید بعمروبن عاص ـ عبداهلل بن3

کنند،  روز و قرآن در روز قیامت برای بنده شفاعت می»: فرمود صخدا رسول

دن و آشامیدن و شهوات در روز بازداشتم رپروردگارا، من او را از خو: گوید روزه می

من خواب را از وی منع کردم : گوید پس شفاعتم را در حق وی قبول فرما، و قرآن می

.«شود در نتیجه شفاعت هر دو پذیرفته می. پس شفاعتم را در حق او قبول بفرما
 .(روایت از احمد) 

 :گوید   یرههرـ ابو6
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هرکس در راه خدا دو چیز را انفاق کند از درهای بهشت »: فرمود صخدا رسول

هرکس از اهل نماز باشد از در نماز و . ای بندة خدا، این، خیر است: زنند او را ندا می

و  «ریان»و هرکس از اهل روزه باشد از در  هرکس از اهل جهاد باشد از در جهاد

پدر و : عرض کرد ساز باب صدقه او را صدا زنند، ابوبکرهرکس از اهل صدقه باشد 

شود  اگر کسی را از همة درهای بهشت ندا زنند چه می ،خدا مادرم به فدایت ای رسول

بله و امیدوارم تو : و آیا ممکن است کسی را از همة درهای آن دعوت کنند؟ فرمود

 .(روایت از بخاری) .«یکی از این بندگان باشی

بدان که روزه صبر را تعلیم، ایمان را افزون، کنترل نفس را یاد  ،مانمای خواهر مسل

ها مانند  داده و راه راست را به تو خواهد آموخت، چنان که روزه بسیاری از مرض

نماید، دلیل این گفته  ها را عالج می مرض قند، فشار خون و نارسایی معده و روده

 .«ا تندرست شویدروزه بگیرید ت»: است که فرمود صحدیث پیامبر
 .(روایت از ابونعیم) 

همچنین روزه ما را به یاد فقراء و کمک به آنان انداخته و به جامعة بزرگ اسالمی 

 .حب تعاون و شفقت بر نیازمندان خواهد آموخت

 ـ رؤیت هالل9
که با  شود چنان با رؤیت هالل روزه ماه رمضان واجب می ،ای خواهر مسلمانم

 ب عمر به دلیل حدیث عبداهلل بن. نیز واجب خواهد گردیدرویت هالل زکات فطر 
روزه نگیرید تا اینکه هالل را ببینید و عید »: دربارة رمضان فرمود صخدا که رسول

 .«نکنید تا اینکه هالل را ببینید، اگر آسمان ابری بود سی روز را تمام کنید
 .(روایت از مسلم) 

روزه و برپایی عید : تة ما دارد کهاین حدیث داللت بر گف ،ای خواهر مسلمانم

جمهور سلف و خلف و مالک و شافعی و ابوحنیفه . شوند بدون رؤیت ثابت نمی

 .در حال ابری بودن آسمان باید سی روزه تمام شود: گویند
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 هایی که روزه گرفتن سنت است ـ روز3

 :ـ روز عرفه1

ذشته و سال آینده روزة روز عرفه گناهان دو سال را، سال گ»: فرمود صاهلل رسول

. «نماید کند و روزة روز عاشورا گناهان یک سال گذشته را محو می را محو می
 .(روایت از مسلم)

الحجه بوده و در این خالفی  روز عرفه عبارت از روز نهم ذی ،خواهر مسلمانم ای

مور شد شب ترویه در خواب مأ ؛ ابراهیم: نیست، و وجه تسمیة آن این است که

این خواب از جانب خدا : ذبح نماید، صبح آن شب به این فکر افتاد کهفرزندش را 

نامگذاری شد، و چون شب ( فکر کردن) سروته بود؟ لذا روز ترویه بود یا خواب بی

دوم فرا رسیدن باز خواب را دید صبح آن روز معرفت حاصل کرد، خواب از جانب 

 .و دارای فضیلتی بزرگخدا است لذا روز عرفه نامگذاری شده و روزی است شریف 

 روزة روز عرفه برای کسانی که در عرفه اقامت دارند

دانند، ولی  اکثر اهل علم برای آنان که در عرفه اقامت دارند افطار را مستحب می

اگر از بر کردن دعا سستی و : آن را روزه بودند، و قتاده گوید ب زبیر عایشه و ابن

گیرم و در تابستان افطار  در زمستان روزه می: عطاء گوید. ضعف نیاورد اشکال ندارد

کنم زیرا کراهت داشتن روزه در تابستان را به خاطر ضعف در برابر دعاهای  می

 .عرفات دانسته است

اگر خواهر مسلمان قوی و توانا بود اشکالی ندارد که در عرفه روزه بگیرد، اما اگر 

: گوید الحارث ضل بنتالف ضعیف باشد در روزه نگرفتن اشکالی نیست، چون ام

شک پیدا کردند از این که  صخدا گروهی از مردم نزد وی دربارة رسول»

ای شیر برای  من کاسه: در این روز روزه است یا نیست؟ گوید صخدا رسول

آن را  صفرستادم در حالی که در عرفات سوار بر شتر بود حضرت  صحضرت

 .(علیه متفق) .«نوشید
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خدا در روز عرفه  حج کردم و رسول صخدا با رسول»: گوید ب عمر بن عبداهلل

کدام در  ام هیچ حج کرده  روزه نبود و جداگانه با هر یک از ابوبکر و عمر و عثمان

اند و من نیز روزه نخواهم بود و روزه گرفتن یا روزه نگرفتن را  روز عرفه روزه نبوده

 .(روایت از ترمذی) .«کنم به هیچ کس امر نمی

 :وز اول شوالـ روزة شش ر2

 صاهلل روز گرفتن شش روز شوال مستحب است زیرا رسول ،خواهر مسلمانم ای
هرکس ماه رمضان روزه بگیرد و به دنبال آن شش روز از شوال را نیز روزه »: فرمود

روایت از مسلم و ابوداود و ). «بگیرد، مانند آن است که در کل سال روزه گرفته است

 .(ترمذی

. ای میان رمضان و شوال باشد عید فطر روزه بگیرد، تا فاصلهدرست نیست در روز 

جایز است در طول ماه شوال شش روز را به صورت متفرقه روزه بگیرد، برای مثال 

 .شنبه روزه باشد در هر هفته روزهای دوشنبه و پنج

 :ـ نیمه اول شعبان3

کامالً روزه اهلل هیچ ماهی را  ام رسول ندیده»: که گوید ل به دلیل حدیث عایشه

ام که در هیچ ماهی بیشتر از ماه شعبان  بوده باشد جز ماه رمضان، همچنین او را ندیده

 .(علیه متفق) .«روزه بوده باشد

 :الحجه ـ ده روز اول ذی4

به دلیل فرموده . الحجه سنت است روزه گرفتن ده روز اول ذی ،خواهر مسلمانم ای

الحجه به نزد  ال صالحه به اندازه ماه ذیدر هیچ ماهی اعم»: که فرمود صپیامبرخدا

جهاد در راه خدا هم به آن اندازه محبوب نیست؟ : خدا محبوب نیست، عرض کردند

جهاد در راه خدا نیز به آن اندازه محبوب نیست مگر کسی که با جان و مال : فرمود

 .(روایت از بخاری) . «خود برای جهاد خارج شود و خودش با مالش دیگر برنگردد
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در این روزهای مبارک کوشش برای عبادت مستحب است، چون خداوند ثواب 

 .گرداند روزها را چند برابر می عبادت این

 :ـ روزه بودن به صورت یک در میان5

به دلیل روزه گرفتن به صورت یک در میان مستحب است  ،خواهر مسلمانم ای

: به او فرمود صخدا رسول: روایت کرده که  بن عاص وعمر بن حدیثی که عبداهلل

بوده و از  ؛ یک روز را روزه باش و یک روز را افطار کن که این، روزة داود»

بهتر از : فرمود. توانم روزه بگیریم من بهتر از آن می: ها است، عرض کردم بهترین روزه

 .(علیه متفق). «آن نیست

 :ـ روزة ماه محرم6

 بهترین روزه بعد از»: دفرمو صخدا رسول»: گوید سبه دلیل حدیث ابوهریره

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) «رمضان روزة ماه محرم است

 :شنبه ـ روزة روزهای دوشنبه و پنج7

شنبه مستحب است به دلیل حدیث  روزة روزهای دوشنبه و پنج ،خواهر مسلمانم ای

شنبه روزه  روزهای دوشنبه و پنج صخدا رسول: که گوید ب زید اسامه بن

در روزهای دوشنبه  اعمال بندگان»: دند؟ فرمودبارة آن از ایشان سوال کرگرفت، در می

 .(روایت از ابوداود) .«شود شنبه به خدا عرض می و پنج

 

 :البیض در هر ماهی یامـ روزهای أ 8

بر روزه گرفتن  صخدا البیض، روزهایی هستند که رسول یام، أخواهر مسلمانم ای

 .ه هر ماه قمریدز روزهای سیزده و چهارده و پانزآنها تأکید کرده و آنها عبارتند ا

: سه چیز را به من توصیه فرموده است صخدا محبوبم رسول»: گوید س ابوهریره

، و این که قبل از این [ضحی]سه روز، روزه گرفتن در هر ماه، دو رکعت نماز چاشت 

 .(علیه متفق) .«که بخوابم نماز وتر را بخوانم
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در هر ماه سه روز را روزه »: فرمود صخدا رسول: گوید سعاص وبنعمر بن عبداهلل

دهد و این سه روز در هر ماه  گمان خداوند حسنات را ده برابر پاداش می باشد، بی

 .(علیه متفق) .«مانند این است که در تمام سال روزه هستی

اگر خواستی در هر ماهی روزه »: به من فرمود صخدا رسول: گوید سابوذر

 .(روایت از ترمذی) .«سیزده و چهارده و پانزده آن را روزه باشبگیری روزهای 

 

 های مکروه ـ روزه6

 :ـ منحصر کردن رجب برای روزه1

روزه گرفتن ماه رجب به طور کامل مکروه است، ولی اگر  ،خواهر مسلمانم ای

خواستی در آن روزه باشی چند روزی را روزه بگیر و چند روزی را افطار کن، زیرا 

عمر روایت  احمد از ابنشد و امام  ی است که در جاهلیت بزرگ شمرده میرجب ماه

کنند، آن را مکروه  دید مردم برای روزة آن، خود را آماده می هرگاه می»: کرده که

 .«در آن روزه باشید و هم افطار کنید: گفت داشت و می می
 

 :ها ـ روزه گرفتن فقط در جمعه2

زیرا . ط در روز جمعه مکروه استروزه گرفتن فق ،مسلمانم خواهر ای

روز جمعه روز عید شما است آن را روزه نگیرید مگر این که »: فرمود صخدا رسول

 .(روایت از بزار) .«قبل یا بعد از آن نیز روزه باشید

گیرد و با روز جمعه  اگر خواهر مسلمان به صورت یک در میان روزه می ولی

 .مصادف باشد کراهتی در آن نیست

 :ه گرفتن فقط در روزهای شنبهـ روز3

که روز قبل  روزه گرفتن فقط در روز شنبه کراهت دارد مگر این ،خواهر مسلمان ای

 صخدا رسول: که گوید سبسر عبداهلل بن یا بعد از آن را نیز روزه باشی به دلیل حدیث
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.«در روز شنبه روزه مباشید مگر در صورتی که بر شما فرض شده باشد»: فرمود
 .(از ترمذی روایت) 

 :الشک ـ روزة یوم4

مکروه است، به  [ام شعبان است که روز سی] الشک ، روزة یومخواهر مسلمانم ای

الشک روزه باشد نافرمانی  هرکس در یوم»: که فرمود صدلیل فرمایش پیامبر 

 .(از بخاری روایت) .«را کرده است[ صخدا رسول]ابوالقاسم 

 :نـ روزه بودن در نوروز و جشن مهرگا5

روزه بودن در این دو روز مکروه است، چون این روزها را  ،ای خواهر مسلمانم

داشتند بنابراین، تخصیص دادن این دو روز به روزه، با بزرگداشت آنان  کفار بزرگ می

 .موافق بوده و مکروه است

شمارند، روزه گرفتن  همچنین در تمامی اعیاد کفار یا هر روز دیگری که بزرگ می

 .ردکراهت دا

 :ـ وصال6

ای نزد  چنین روزه. وصال به معنی روزه بودن به مدت دو یا سه روز بدون افطار

روایت از ) «وصال ننمایید»: فرمود صاهلل اکثر اهل علم مکروه است، زیرا رسول

 .(بخاری

 (علیه متفق) .«از وصال بپرهیزید»: و یا فرمود

مسأله تبعیت مسلمانان به بوده و در این  صخدا رسول: گوید ب بن عمر عبداهلل

این مطلب را  «به من غذا و آب خورانده می شود»: است و فرمودة او که او ممنوع

آشامید  خورد و می سازد که خداند متعال او را یاری داده و اگر در واقع می روشن می

 .وصالی نکرده بود

 :ـ روزة تمامی سال7
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: فرمود صچون حضرت. ستروزه بودن در تمام سال بدون افطار کردن مکروه ا

 «.[یعنی ثواب روزه را ندارد]گیرد  روزه نیست آن کس که همیشه روزه می»
 .(روایت از مسلم) 

 :ـ روزة زن بدون اجازة شوهر 8

مادامی که در ]نت برای زنان، بدون اجازه شوهر گرفتن روزة س ،خواهر مسلمان ای

تواند حتی یک روز  زن نمی»: دت به دلیل این که پیامبر فرمومکروه اس [خانه باشند

متفق ).«روزه غیر از رمضان بگیرد در حالی که شوهرش در خانه است بجز با اجازه او

 .(علیه

 :ـ روزه بودن دو روز آخر ماه شعبان9

: فرمود صپیامبر. روزة دو روز آخر ماه شعبان مکروه است ،ای خواهر مسلمانم

به استقبال روزه رمضان نرود مگر کسی که کدام از شما با یک یا دو روز زودتر  هیچ»

 .(علیه متفق) .«تواند روزه باشد بر این کار عادت داشته باشد؛ که او می

 :تواند به یکی از این دو روش روزه باشد اما خواهر مسلمان می

 .ـ روزة یک در میان1

ند کند و با این روزها برخورد ک های ایام قاعدگی و نفاس را قضا می ـ اگر روزه2

 .و از کثرت روزه های قضا برای رمضان سال بعد بترسد؛ برای وی اشکال ندارد

 

 ـ روزهایی که روزه در آنها حرام است5

 :ـ روزة عیدین1

روزه گرفتن در دو عید رمضان و قربان حرام است، خواه روزة  ،خواهر مسلمانم ای

نماز عید را  س با عمربن خطاب: چون ابوعبید گوید. قضا باشد یا کفاره یا سنت

این دو عید »: ند و سپس خطبه ایراد کرد و گفتبرگزار کردم، آمد و نماز عید خوا

از روزه گرفتن در آنها نهی کرده است چون عید   صخدا روزهایی هستند که رسول
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.«رمضان خوردن بعد از روزه است و عید قربان روز خوردن از گوشت قربانی است
 .(علیه متفق) 

نهی  ،از روزة دو روز عید رمضان و عید قربان صخدا رسول»: دگوی سابوهریره

 .(علیه متفق) .«کرده است

 

 :یام التشریقـ روزة أ2

التشریق حرام است، زیرا در حدیثی که نبیشه هذلی  روزة ایام ،خواهر مسلمانم ای

روزهای تشریق روزهای خوردن و آشامیدن و »: فرمود صخدا آورده است رسول

 .(روایت از مسلم) .«است ألذکر خدای

کرد در  به ما امر می صخدا اینها روزهایی هستند که رسول: عاص گوید عمروبن

 .کرد آن بخوریم و بیاشامیم و از روزه گرفتن ما را نهی می

 :ـ حائض و نفساء3

نماز و روزه بر زنان حائض یا نفساء حرام است، : چنانکه در بحث طهارت گفتیم

نماز مگر چنین نیست که زن در زمان حیض »: که فرمود صبه دلیل فرمایش پیامبر

 .(روایت از بخاری)  «گیرد؟ خواند و روزه نمی نمی

 :ـ جایز بودن خوردن روزه برای زن مریض4

تواند روزة رمضان را  به اجماع اهل علم زنی که مریض باشد همانند مرد می

 :فرماید بخورد، به دلیل قول خدای متعال که می

﴿                    ﴾  

 .(164/ بقره) 

بر او واجب ]به تعداد آن از روزهاى ديگر [  بداند كه]پس هر كس از مشا كه بيمار يا مسافر باشد »
 .«[ است
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به وسیلة روزه بیماری او برای مریض خوردن روزه مباح است به شرط اینکه 

 .ود یا دیرتر بهبودی یابدبیشتر ش

کسی که : تواند افطار کند؟ گفت حنبل سؤال کردند کدام مریض می از امام احمدبن

مگر چه بیماری از تب : مانند تب و لرز؟ گفت: گفتند. نتواند با آن بیماری روزه بگیرد

تر است؟ از بعضی اهل سلف روایت شده که برای هرگونه بیماری فطر را  و لرز شدید

 .اند اند حتی در اثر درد انگشت یا درد دندان روزه را خورده دانسته مباح

 ـ شکستن روزة سنت، توسط زن 1
به دلیل حدیث ابوسعید . اش را بشکند زنی که روزة سنت گرفته جایز است روزه

غذا درست کردیم، با تعدادی از یارانش  صخدا برای رسول: که گوید سخدری

: فرمود  صخدا ام، رسول من روزه: یکی از یاران گفتآمدند، وقتی که غذا حاضر شد 

افطار »: سپس فرمود. کرده و برای شما زحمت کشیده است برادرتان شما را دعوت

روایت )«ی روزی دیگر به جای آن روزه بگیرو اگر آرزو داشت[ ات را بشکن روزه]کن 

 .(از بیهقی

سنت گرفته است، این حدیث دلیل بر آن است که کسی که روزة  ،ای خواهرم

اش را بشکند و بسیاری از اهل علم آن را جایز دانسته و قضای  رخصت دارد که روزه

 .دانند آن را مستحب می
 

 های روزه ـ سنت4

 :ـ تعجیل در افطار1

سنت [ بعد از این که از غروب خورشید یقین حاصل شد] ،خواهر مسلمانم ای

مسلمانان پیوسته قرین خیر هستند، »: فرمود صاست در افطار شتاب کرد پیامبر خدا

 .(علیه متفق) .«مادامی که در افطار کردن شتاب بورزند

باید روزه را افطار کند و در  «اکبر اهلل»دار با شنیدن صدای اذان  رد روزهزن یا م

شب فرا  هرگاه»: خدا شنیدم که فرمود از رسول: دگوی ب عمر ابن حدیثی عبداهلل
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دار باید افطار  خورشید غایب گشت به درستی روزه صرسید و روز سپری شد و قر

 .(علیه متفق) .«کند

مستحب است با چند عدد خرما افطار کند، چون خرما باعث تقویت بینایی است 

: که گوید سعامر بن رس نباشد با آب افطار کند، به دلیل حدیث سلیمان اگر در دست

عی کند با خرما افطار کند اگر هرگاه یکی از شما افطار کرد س»: فرمود صخدا  رسول

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .«نیافت با آب افطار کند زیرا آب پاک کننده است

 :ـ سحر2

 :اوالً مستحب بودن آن

های روزه ماه رمضان، بیداری برای خوردن  یکی از سنت ،خواهر مسلمان ای

خورید سحری ب»: فرمود صخدا رسول: گوید سبه دلیل حدیث انس. سحری است

 .(علیه متفق) .«چون در آن برکت هست

تفاوت روزة ما با روزة اهل کتاب »: فرمود صخدا رسول: گوید سعمروبن عاص

 .(روایت از مسلم و ابوداود و ترمذی) .«درخوردن سحری است
 

 :دوم تأخیر در آن

بسیار دوست دارم سحری را به تأخیر بیاندازم، زیرا : حنبل گفت امام احمدبن

سحری خوردیم و بعد از آن برای  صخدا با رسول»: روایت کرده که س ابتزیدبن ث

اندازة خواندن پنجاه : گفتم فاصله میان آن دو چقدر بود؟ گفت. اقامة نماز بلند شدیم

 .(متفق علیه) .«آیه قرآن

مستحب است سحری را تا نزدیک فجر به تأخیر انداخت، زیرا تا به طلوع فجر 

 .ک به روزه دار بهتر استتر باشد برای کم نزدیک

 :غذای سحر: سوم
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: ه دلیل فرمایش پیامبر که فرمودشود، ب با هر غذایی فضیلت سحر حاصل می

ای آب باشد چون به  سحری برکت است آن را ترک نکنید، اگر چه با نوشیدن جرعه»

 .(ماجه روایت از ابن) .«فرستند می خدا و مالئکه بر سحر خیزان صلوات حقیقت،

  ساست سحری را با چند عدد خرما آغاز کرد، به دلیل حدیث ابوهریرهمستحب 

 .«بهترین سحری مسلمان خرما است»: فرمود صخدا رسول: که گوید
 .(روایت از ابوداود) 

 :ـ دعاء هنگام افطار5
دار در هنگام افطار، امام  روزه: شود دعای سه کس رد نمی»: فرمود صخدا رسول

 .(روایت از ترمذی) .«(ظلومم)عادل و انسان ستم دیده 

دار در هنگام  حقیقاً روزه»: فرمود صخدا رسول: گوید سعاص بن عمروبن عبداهلل

: گفت کرد، می  هرگاه افطار میعبداهلل .«شود افطار، دارای دعایی است که رد نمی

خواهم که گناهانم را  می. خدایا به واسطة رحمتت که همه چیز را فرا گرفته است»

 .(ذکار نوویکتاب األ) .«ببخشایی

 ـ روزة افراد سالخورده70
اگر انسان به سنی رسید که توانایی روزه گرفتن را نداشت، خوردن روزه برای او 

به دلیل . جایز است و به جای هر روز، یک مد غذا به عنوان کفاره پرداخت نماید

ه شده و ناتوان رخصت داد به انسان پیر»: که گوید ب عباس حدیث عبداهلل ابن

و قضای آن بر او . روزه را بخورد و به جای هر روز غذای یک مسکین را بدهد

 .(روایت از دارقطنی و حاکم) .«نیست

بنابراین هرگاه زن یا مرد مسلمان ناتوان به جای هر روزی یک مد طعام، صدقه 

 .شود بدهد روزه از وی ساقط می

 ـ رخصت خوردن روزه برای مسافر77
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هرگاه زن یا مرد مسلمان به . فراد مسافر و مریض استآیة سابق مخصوص ا

مسافرتی رفت که مسافت آن چهل و هشت میل باشد، شارع به او رخصت داده که 

اگر در مسافرت روزه . روزه را بخورد و بعد از تمام شدن رمضان آن را قضاء نماید

روزه را بخورد  بگیرد اجر و ثوابی فراوانی دارد، اگر روزه گرفتن بر او دشوار باشد،

 .بهتر است

رفتیم  که در ماه رمضان به جنگ می صخدا با رسول»: دگوی سابوسعید خدری

دار بر مفطر و مفطر بر  روزه. کرد گرفت و بعضی دیگر افطار می بعضی از ماه روزه می

هرکس در خود : کردند و از این هم گذشته معتقد بودند که دار اعتراض نمی روزه

دانستند و  گرفت و آن را نیکو می کرد، روزه می فتن را احساس میروزه گرتوانایی 

نمود و آن را نیز نیکو  کرد، افطار می هرکس در خود احساس ضعف و ناتوانی می

 .(روایت از مسلم) .«دانستند می

کند، به دلیل حدیث  کسی که قصد سفر کرده، در آغاز همان روز، افطار می

در ماه رمضان برای غزوة حنین خارج  صخدا سولر»: که گوید ب عباس بن عبداهلل

شد در حالی که بعضی از مجاهدان روزه بودند و بعضی دیگر افطار کرده بودند، وقتی 

ای شیر یا آب خواست، آن را در جلو  بر مرکبش سوار شد، کاسه صخدا که رسول

دیدند داران که این را  خود نگه داشت تا همه متوجه شدند سپس آن را نوشید و رزه

 .(روایت از بخاری) .«روزة خود را شکستند

 

 ـ خوردن روزه برای زنان باردار و شیرده71
خورد و بعداً  باردار یا شیرده در ماه رمضان روزه را می زن: اهل علم گویندبرخی از 

: فرمود صخدا رسول: دهد به دلیل حدیثی که گوید کند و کفاره می آن را قضا می

هنده روزه را از مسافر برداشته است و از زن باردار و شیرد خداوند نصف نماز را»

.چنین فرمود صخدا سوگند به خدا رسول: راوی حدیث گوید «برداشته است

 .(روایت از نسائی و ترمذی) 
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هر روز یک  های ایام بارداری یا شیردهی، اگر میسر شد برای هنگام قضای روزه

تر باشد، به دلیل آیه که  و اجر آن بزرگ تر اش کامل مد گندم را صدقه بدهد تا روزه

 :فرماید

﴿          ﴾  (134/ بقره). 
و کسانی که توانایی اجنام آن را ندارند، الزم است کفاره بدهند و آن خوراک مسکینی »
 .«است

تنها قضای روزهای خورده بر  و اگر دادن آن برایش میسر نبود و از آن ناتوان باشد

 .دهد وی واجب است و بس و صدقه نمی

 گردد ـ اموری که مایة فساد روزه و وجوب کفاره می75
وی واجب  اش فاسد و قضا و کفاره بر ـ اگر کسی عمداً بخورد یا بیاشامد روزه1

و فراموشی یا اشتباه، بخورد و بنوشد، قضاء و کفاره بر ا اما اگر کسی از روی. است

هرکس »: فرمود صخدا رسول: که گوید س واجب نیست، به دلیل حدیث ابوهریره

اش را به آخر برساند،  فراموش کند که روزه است و چیزی بخورد یا بیاشامد باید روزه

 .(روایت از جماعت) . «چون خوردن و آشامیدن وی از جانب خدا بوده است

گردد به دلیل  اش باطل می روزه اگر کسی عمداً استفراغ نماید: ـ استفراغ عمدی2

اختیار استفراغ کرد  هرکس بی»: فرمود صخدا  رسول: که گوید س حدیث ابوهریره

اش صحیح است و قضای آن بر وی واجب نیست، اما اگر عمداً و با اختیار  روزه

 .«اش باطل و قضای آن بر او واجب است خودش استفراغ نماید روزه
 .(حبان و دارقطنی و حاکم ماجه و ابن و ترمذی و ابنروایت از احمد و ابوداود ) 

کسی که بدون اختیار : خالفی میان اهل علم در این نیست که: خطابی گوید

استفراغ کند قضای آن واجب نبوده و کسی که عمداً و با اختیار خود استفراغ نماید 

 .قضای بر وی واجب است
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اش باطل و قضای آن بر وی  روزهدار عمداً استفراغ نماید  بنابراین هرگاه روزه

اش صحیح و قضای آن بر وی  ولی اگر بدون اختیار استفراغ کرد، روزه. واجب است

 .واجب نیست

روزه را : مرد و زن نامحرم به یکدیگر یا به یادآوردن لذت جماع ـ نگاه کردن6

 .شود کند و چیزی هم واجب نمی باطل نمی

ه ذکر خدا و عبادت او مشغول داشته و برخواهر مسلمان واجب است که خود را ب

 .از نظر حرام جداً پرهیز نماید

حیص و نفاس اگرچه یک لحظه هم باشد روزه را باطل : ـ حیض و نفاس4

کند و فقط  کند کما اینکه نماز را نیز باطل نمی کند، ولی استحاضه آن را باطل نمی می

 .ستحاضه به آن پرداختیمباید برای هر نمازی تجدید وضو کند چنان که در مبحث ا

ـ اگر زوجین به گمان این که اذان مغرب داده شده، جماع کردند ولی معلوم شد 6

که هنوز مقداری از روز باقی مانده و یا گمان کردند هنوز وقت اذان صبح فرا نرسیده 

ای بر آنها واجب نبوده و رأی جمهور  کفاره. و جماع کردند و خالف آن معلوم شد

زیرا این کار ایشان عمداً  ،ین است که تنها قضای روزه برایشان واجب استعلماء بر ا

گناه خطا و فراموشی و اکراه بر »: که فرمود صرسول خدا  نبوده است به دلیل حدیث

 .(ماجه روایت از ابن) .«امتم نوشته نخواهد شد

حسن م، عطاء، عروه، و حز اسحاق، داود، ابن: عبارتند از جماعتی از اهل علم که

 ألروزه صحیح بوده و قضاء الزم نیست، به دلیل قول خدای: بصری و مجاهد گویند
 :فرماید که می

﴿                      ﴾ (احزاب /
3). 

ل اعمالی که قلبًا و از اید ولی در مقاب بر مشا گناهی نیست در آنچه از روی خطا مرتکب شده»
 .«روی عمد از مشا سرزند بازخواست خواهید شد
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روزه را آورد [ خوردن]ـ هرگاه خواهر مسلمان در حال روزه نیت شکستن 3

 .شود زیرا نیت برای روزه شرط است اش باطل می روزه

 دار مباح است ـ آنچه برای روزه79
احیاناً که  صخدا رسول»: که گوید ل ـ استحمام کردن به دلیل حدیث عایشه1

 .(علیه متفق) .«کرد جنابت داشت بعد از فرا رسیدن وقت نماز صبح غسل می

همچنان جایز است خواهر مسلمان در حال روزه بودن نظافت را رعایت و موهای 

 .سر را بشوید یا از شدت گرما از آب خنک برای غسل استفاده نماید

چون داخل شدن غذا به درون نیست تا : ـ استفاده از قطره یا سرمه برای چشم2

 .نماید بگوییم روزه را فاسد می

ـ بوسیدن به این شرط که سبب تحریک شهوت زوجین و انزال منی نگردد، با 6

که  ل به دلیل حدیث عایشه ،توجه به این شرط بوسه به طور مطلق جایز است

با همسرانش بوسید و  در حالی که روزه بود همسرانش را می صخدا رسول»: گوید

 .(علیه متفق) .«داد معاشرت و مباشرت به دور از جماع و انزال انجام می

ای باشد یا وریدی، جایز است و روزه را  ـ تزریق آمپول اعم از این که ماهیچه4

رسیدن غذا به معده و داخل بدن از راه دهان روزه : کند، زیرا چنان که گفتیم باطل نمی

چون از راه طبیعی خود که دهان ] رسیدن آن به وسیلة آمپولبراین، کند بنا را باطل می

 .نماید روزه را فاسد نمی [باشد نیست

کنند ولی مبالغه در آنها برای  این دو، نیز روزه را باطل نمی: ـ مضمضه و استنشاق6

 صخدا رسول: که گوید سبه دلیل حدیث لقیط بن صبره. دار مکروه است روزه
روایت از ).«ردید در آن مبالغه کنید مگر این که روزه باشیدهرگاه استنشاق ک»: فرمود

 .(اصحاب سنن

به شکم برود روزه را [ مضمضه و استنشاق]اگر بدون اختیار و غیر عمدی آب 

 .کند باطل نمی



 فقه جامع بانوان        298

 

ـ برای خواهر مسلمان مباح است با زبانش طعم غذا را بچشد ولی از رفتن آن به 3

 .شود نمی اش باطل درون شکم دوری کند و روزه

 ـ نیت نیاوردن در شب73
. گفتیم نه آیا غذایی دارید؟ اگر می: پرسید می سابوالدراء»: گوید ل الدرداء ام

نیز چنین   عباس و خدیفه ابوطلحه، ابوهریره، ابن. ام پس من امروز روزه: گفت می

 .(روایت از بخاری) .«اند کرده

ستاد تا روز عاشوراء در مردی را فر  صخدا رسول»: گوید س اکوع مسلمه بن

تمام کند یا روزه باشد و هرکس  هرکس چیزی خورده آن را: میان مردم اعالم کند

 .(روایت از بخاری) .«چیزی نخورده است روزه باشد و از خوردن بپرهیزد

تواند روزه  اگر کسی در شب نیت نیاورده است، می: شود از این حدیث استنباط می

 .یا افطار کند. باشد

 کسی که فوت کند و روزه قضا داشته باشد ـ76
اگر یکی از نزدیکان به نیابت از شخص متوفی روزه بگیرد جایز است چنان که 

: که گوید ل به دلیل حدیث عایشه. درست است به نیابت از او حج کند

تواند به  او می یهرکس فوت کند و روزه قضا داشته باشد ولی»: فرمود صخدا رسول

 .(روایت از بخاری) .«زه بگیردنیابت از وی رو

در مذهب نقلی پیرامون این مسئله به ما نرسیده است، و قیاس : امام نووی گوید

 .مذهب بر جواز آن است

ای باشد که تتابع و عدم  روزه: جواز آن مقید به این است: حجر گوید ولی ابن

 .ودش فاصله در آن واجب نباشد، زیرا در صورت نیابت این تتابع حاصل نمی

الحرمین و پیروان او بر عدم  اما به نزد جمهور این امر برای وجوب نیست و امام

وجوب آن ادعای اجماع دارند، اما خالی از اشکال نیست زیرا اهل ظاهر آن را واجب 

 .دانند که البته شاید چنان که عادت دارد اعتنایی به مذهب ایشان نکرده باشند می
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اند و بیهقی  اصحاب حدیث آن را جایز شمرده: ندسلف در این مسئله اختالف دار

این مسئله ثابت است و خالفی در صحت آن، در بین اهل حدیث نیست : گوید

 .بنابراین عمل به آن واجب است

 .ای را به نیابت از وی مأمور روزه کند جایز است اگر ولی میت بیگانه: بنابرقولی

مراد از روزة ولی میت، اطعام : دگوین برخی از اهل علم آن را تأویل کرده و می

اش را خورده باشد، اما  نوایان است و مانند کفارة کسی است که در رمضان روزه بی

 .تعالی  قول اول که روزه گرفتن ولی به نیابت از میت است، ارجح است انشاءاهلل

 ـ کفاره روزه75
روزه را الذکر، بر کسانی که به خاطر عذری در رمضان  به غیر از افراد فوق

اما کسی که در روز رمضان با همسرش جماع کرده . خورند تنها قضاء واجب است می

ای مسلمان آزاد کند، اگر توانایی نداشت شصت روز  باشد در کفارة این عمل باید برده

. نوا غذا بدهد سرهم روزه بگیرد، اگر این را هم نتوانست باید به شصت نفر بی پشت

حکمت . اش بدهد د گندم یا جو، یا خرما برحسب توانایییعنی به هر مسکینی یک م

در این کفارة بزرگ محافظت از شریعت است، کما اینکه نفس فرد مسلمان را از آثار 

 .کند گناهی که مرتکب شده پاک می

 ـ شب قدر71
شب قدر، شبی است شریف و مبارک و بزرگوار و دارای فضایلی : ـ فضیلت آن1

 :فرماید ای تبارک و تعالی که میشمار به دلیل قول خد بی

﴿                                       

    ﴾ (8-1/ قدر). 
در چیست، ق دانی شب و تو چه می. گمان ما کتاب قرآن را در شب قدر نازل کردیم بی»
 .«قدر از هزار ماه هبتر است شب
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قدر در  یعنی اعمال نیکو در این شب بهتر است از اعمال نیکو در هزار ماه که شب

 .آن نباشد

شب قدر را باید در دهة آخر ماه رمضان  ،خواهر مسلمان ای: ـ جستجو برای آن2

.«ستاین شب در دهة آخر ماه رمضان ا»: فرمود  صجستجو کرد چنان که حضرت
 .(روایت از احمد و بخاری و ابوداود) 

ویک،  های بیست شب: های فرد رمضان است مانند و این شب در میان یکی از شب

 .و پنجم، بیست و هفتم و بیست و نهم رمضان  و سوم، بیست بیست

برای خواهر مسلمان بهتر آن است آن را در تمام ده روز آخر رمضان جستجو کند، 

 .«آن را در ده شب آخر رمضان جستجو کنید»: دموفر صخدا زیرا رسول
 .(علیه متفق) 

ابی  باشد چنان که و هفتم می  و بیشتر در هفت شب آخر و بخصوص شب بیست

چگونه : از وی سوال شد. کرد که شب بیست و هفتم است قسم یاد می سبن کعب

ی برا صای که حضرت به دلیل نشانه :دانی که این شب است؟ در جواب گفت می

به ما خبر داد که خورشید در صبح آن صاف و بدون شعاع »: ر فرموده استماذک

 . «کند همانند طشتی طلوع می

 .(روایت از احمد و مسلم و ابوداود و ترمذی) 

اصحاب را فرا خواند و  سعمر: آورده است بعباس  عبدالرزاق به نقل از ابن

این داشتند که در دهة آخر قدر از آنان سوال کرد و همگی اجماع بر  دربارة شب

کنم  دانم یا گفت گمان می من می: گفت به عمر  بعباس  ابن. رمضان است

خداوند هفت آسمان و زمین و : کدام شب است؟ گفت: عمر گفت. است کدام شب

: دربارة عالئم آن روایت شده. خدچر هفت روز را آفریده و زمان بر هفت روز می

. وای آن معتدل نه بسیار گرم و نه بسیار سرد استشب قدر صاف و تابناک است، ه»

کند، و گاهی نیز  گاهی خداوند این شب را برای برخی از بندگان در خواب نمایان می

 .«کنند آن را با مشاهدات قلبی و باطنی خود درک می
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 داری در آن ـ دعا و شب زنده5
به دلیل  جدیت در نیایش و عبادت در آن شب مستحب است ،ای خواهر مسلمانم

شب را اگر آن  صخدا رسول ای»: روایت شده که گفت ل حدیثی که از عایشه

زندگی و ای و آمر دا تو بخشنده و آمرزندهخداون: بگو»: دریافتم چه بگویم؟ فرمود

 .(روایت از ترمذی) «گذشت را دوست داری از من درگذر

مید ثواب هرکس از روی ایمان و به ا»: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهریره

.«داری کند گناهان گذشتة او بخشوده شود اخروی و رضای خدا آن شب را شب زنده
 .(علیه متفق) 
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 ـ اعتکاف و معنای آن7
اعتکاف در لغت به معنای تداوم بر دنبال کردن چیزی و محافظت بر آن است 

 :خواه آن چیز خیر باشد یا شر مانند

﴿     ﴾ (183/ اعراف). 
 «اطراف بتهای خود با تواضع وفروتنی گرد آمده بودند»

 :و در اصطالح شرع به معنای ماندن در مسجد برای طاعت خدا است، به دلیل آیة

﴿          ﴾ (183/ بقره). 
 «اکیزه کنیدپاک و پ خانه مرا برای طواف کنندگان و مقیمان»

﴿               ﴾ (132/ بقره.) 

  «و در حالی که در مساجد معتکف هستید؛ با زنان آمیزش نکنید»
را  تا روزی که وفات کرد ده روز اخیر رمضان صخدا رسول»: گوید ل عایشه

 .(متفق علیه) «نشست در مسجد اعتکاف می

را در مسجد  ده روز اخیر رمضان صخدا رسول»: گوید ب ن عمرب عبداهلل

 .(علیه متفق) «نشست اعتکاف می

در آن  صخدا عبداهلل مکانی را که رسول: امام مسلم به نقل از نافع آورده که گوید

 .(مسلم) .«د به من نشان دادجسنشست، در م اعتکاف می

نشست،  اعتکاف میدهة اخیر رمضان را در مسجد  صخدا رسول»: گوید سانس

روز آخر رمضان را اعتکاف  در یک سال آن را انجام نداد ولی در سال آینده بیست

 .(روایت از احمد و ترمذی) .«نشست

: فته استی گوباشند و چنان که نو این احادیث دلیل بر مشروعیت اعتکاف می

 .اتفاق مسلمین بر آن هست

 ـ ارکان اعتکاف1
 .داخل شدن به مسجد ت وارکان آن عبارت است از نی
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 ـ اقسام اعتکاف5
اعتکاف سنت آن . اعتکاف سنت، و اعتکاف واجب: اعتکاف بر دو قسم است

در دهة آخر  صخدا است که به قصد تقرب به خداوند و طلب ثواب و اقتدا به رسول

 .شود رمضان انجام می

بر : داعتکاف واجب آن است که کسی آن را بر خود نذر کند، مانند این که بگویی

اگر خداوند مریضی خودم : من نذر باشد به خاطر رضای خدا اعتکاف نمایم، یا بگوید

 .یا فالن را شفا دهد بر من نذر باشد اعتکاف بنشینم

 ـ وقت آن9
گرفت، نماز صبح  تصمیم به اعتکاف می صخدا هرگاه رسول»: گوید ل عایشه

داد چادری برایش  ر میشد و دستو کرد، سپس داخل مکان اعتکاف می را برگزار می

امر کرد تا  ل کردند تا در دهة آخر رمضان در آن اعتکاف کند، و زینب برپا می

نماز صبح را خواند، متوجه  صخدا ای برپا کردند، هنگامی که رسول برای او نیز خیمه

آیا نیکی باید با خیمه وزن شود؟ لذا : هایی در مسجد برپا شده است فرمود شد خیمه

اش را جمع کردند و در ماه رمضان اعتکاف را ترک کرد و به جای  خیمهدستور داد 

 .(روایت از جماعت به غیر از ترمذی). «آن در دهة آخر شوال اعتکاف کرد

مکانی مخصوص اعتکاف در مسجد داشت که  صولی از آن به بعد حضرت

 .شد خواست اعتکاف بنشیند، نماز صبح را خوانده و سپس داخل آن می هرگاه می

شود آغاز اعتکاف باید از اول روز شروع : با استدالل به این حدیث بعضی گویند

وقت آن : اند یند، و ائمة اربعه و گروهی از علماء گفتهاوزاعی، لیث و ثوری بر این رأ

 صخدا رسول: شود و در تأویل حدیث گویند کمی قبل از غروب خورشید آغاز می
ما بعد از نماز صبح به محل مخصوص اول شب به محل اعتکاف داخل شده است ا

همین حدیث دلیلی برای درست بودن . خود رفته تا در آنجا به تنهایی خلوت نماید

 .اعتکاف نشستن زنان در مسجد است
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 ـ اعتکاف زنان3
تواند در هر مسجدی اعتکاف کند، چون نماز جماعت بر او واجب نیست،  زن می

 .نیست در خانة خودش اعتکاف نمایدو این گفتة شافعی است، و برای زن جایز 

منزل خودش اعتکاف کند، و  تواند در نماز خانه زن می: اند ابوحنیفه و ثوری گفته

از ابوحنیفه نقل شده که اعتکاف زن در . اعتکافش در آنجا همانند نمازش بهتر است

های ازواجش را در  وقتی که خیمه صخدا داند زیرا رسول مسجد را صحیح نمی

 «اید؟ آیا ارادة خیر و نیکی کرده»: د، اعتکاف را ترک نمود و فرموداهده کرمسجد مش
خانة منزلش برای برگزاری نماز دارای فضیلت بیشتر است،  و به دلیل این که نماز

بنابراین باید محل اعتکافش همان جا باشد چنان که محل اعتکاف مردان باید مسجد 

 .باشد

دلیل ما بر جواز اعتکاف : ا رأی ابوحنیفه گویدقدامه در مخالفت ب الدین ابن شمس

 :زنان در مسجد این آیه است

﴿            ﴾ (132/ بقره). 
سیس شده و در واقع نمازخانة مساجد اماکنی است که برای نماز تأچون منظور از 

سیس ماز تأ، چون در اساس برای اقامة نمنزل مسجد نیست تا در آن اعتکاف کند

بنابراین، احکام مساجد . شود نشده است، و از روی مجاز به آنجا مسجد گفته می

چنین تواند در  این دلیل که شخص جنب میشود به  ها نمی خانه حقیقی شامل آن نماز

هایی مکث کند یا بخوابد و نامگذاری آن به مسجد مانند نامگذاری زمین به  نمازخانه

زمین برای من و امتم مسجد و وسیلة پاکیزگی قرار »: فرمود صمسجد که حضرت

 .«داده شده است
از ایشان اجازة اعتکاف در  صهنگامی که همسران حضرت: هم به این دلیل

که اگر مسجد محل اعتکاف زنان نبود به آنان  جد را خواستند به آنان اجازه داد،مس

ن حضرت تکاف بهتر بود آمسجد برای زنان اعداد و اگر در غیر از  ای نمی چنین اجازه
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اعتکاف قربت و عبادتی است که در حق : داد، همچنین به این دلیل که به آنان خبر می

 .مردان مشروط و مقید به مسجد است بنابراین برای زنان نیز همین شرط مد نظر است

برای زنانی که روزه نیستند جایز است در مسجد اعتکاف نمایند و مستحب است 

خواستند در مسجد  صچیزی بپوشاند، چون وقتی همسران پیامبرکه خود را با 

چون مردان در مسجد . هایی بر ایشان برپا شود اعتکاف بنشینند دستور دادند خیمه

حضور دارند بهتر آن است که یکدیگر را نبینند چنان که برای زنان نیز بهتر است 

مردان در آن نماز  باید محل اعتکاف آنان در جایی باشد که. یکدیگر را نبینند

 .خوانند تا صفوف ایشان قطع نشود و عرصه بر آنها تنگ نگردد نمی

 

 ـ خروج برای شخص معتکف6
 ل عایشه. باید از مسجد خارج شود مگر در صورت ضرورتشخص معتکف ن

 :گوید

کرد و  نشست سر خود را به من نزدیک می به اعتکاف می صخدا هرگاه رسول»

 .(علیه متفق) .«شد ز برای قضای حاجت، خارج نمیکردم و ج برایش شانه می

تواند برای خوردن و آشامیدن از مسجد  اگر کسی غذا و آشامیدن برایش نیاورد می

تواند از  خارج شود، و اگر به استفراغ ناگهانی و امراضی از این قبیل مبتال گردید می

قبیل به فریاد مسجد خارج شود و برای هر کار ضروری که انجام آن حتمی است از 

تواند در منزلش  ینیازمندان رسیدن و اطفای حریق و غیره، جایز است خارج شود، و م

 .بخورد [یک یا دو لقمه] مقدار کمی غذا

هرگاه برای انجام یکی از کارهای ضروری که ذکر شد بیرون رفت، نباید برای 

قضای اوقات رفتن به سوی آن عجله کند بلکه طبق عادت خود به سوی آن برود، و 

 .بیرون رفتن از مسجد بر او الزم نیست

 ـ چه چیزی برای شخص معتکف مستحب است5
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 .ـ مستحب است شخص معتکف به عیادت مریض نرود1

 .ـ در تشییع جنازه شرکت نکند2

 .ـ به همسرش دست نزده و نزدیک نگردد6

 .ـ بجز در موارد ضروری از مسجد خارج نشود4

ت بر جنازه حاضر در مسجد در پشت صف کودکان نماز می ،مسلمان رای خواه

 .توانی میت را غسل و کفن کنی در صورت نیاز می. اشکال ندارد

 

 کند ـ آنچه اعتکاف را فاسد می 1
اگر فراموش کرد که در اعتکاف است . ـ خروج عمدی از مسجد بدون ضرورت1

ته در حال شود این فرد مانند کسی است که ندانس و خارج شد اعتکافش باطل نمی

اما هرگاه قسمتی از بدن شخص . اش صحیح است روزه غذایی را بخورد که روزه

نماید اگر چه از روی عمد باشد، چون  معتکف خارج شود اعتکاف را باطل نمی

که در  ل برد و عایشه در حال اعتکاف سر خود را از مسجد بیرون می صپیامبر

 .(علیه متفق) .شست قاعدگی بود سر او را می

اش  ـ کسی که برای کار ضروری خارج شود و برای خوردن و آشامیدن به خانه2

ای بر او الزم  گردد، ولی کفاره نزدیکی کند اعتکافش باطل می با همسرشبرود و 

 .شود نیست مگر این که اعتکاف را ترک نماید که در این صورت اعتکافش فاسد می

برد و به محل اعتکاف او برود هرگاه شوهر برای همسر در حال اعتکافش غذایی ب

گردد به دلیل فرموده  و با وی نزدیکی کند مرتکب حرام شده و اعتکافش باطل می

 :فرماید خداوند متعال که می

﴿               ﴾ (132/ بقره). 
 .«و در حال اعتکاف در مساجد با مهسرانتان نزدیکی نکنید»
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 و ضرورت خرید یا فروش انجام داد، ـ هرگاه در حال اعتکاف در حد نیاز6

اعتکاف او صحیح است مانند خرید غذا یا فروش چیزهایی برای تأمین غذا، اما خرید 

 .و فروش بدون نیاز به آن جایز نیست

 ـ مستحبات اعتکاف4
و  ألـ مستحب است شخص معتکف مشغول نماز و تالوت قرآن و ذکر خدای1

 .دتهای دیگر باشدعبا

 .ـ مستحب است از گفتار و کردار ناشایست و به دور از بهرة اخروی بپرهیزد2

ـ از صحبت کردن زیادی بپرهیزد زیرا هرکس زیاد صحبت کند لغزش در گفتار 6

از آداب زیبای مسلمان این است که از »: شتر می شود، و در حدیث آمده کهاو بی

 .«و به او ارتباطی نداشته باشدچیزی دوری جوید که وی را نسزد 
 .(روایت از مالک و احمد و ترمذی و ابن ماجه) 

ها و فحش و ناسزا اجتناب ورزد، زیرا  ـ بر او الزم است از جدال و کشمکش4

ها خارج از اعتکاف مکروه و ناشایست است و در اعتکاف به طریق اولی ناپسند  این

 .است

 .ه و آنها را پاک نگه داردـ مستحب است موهای سرش را شانه کرد6

ـ خوردن در مسجد اشکالی ندارد و بر او الزم است از کثیف کردن مسجد با غذا 3

 .جداً خودداری نماید

 .ـ وضو گرفتن در داخل مسجد جایز است6

 ـ هرگاه زنی در حال اعتکاف دچار قاعدگی شود70
جد خارج شود ه در حال اعتکاف به قاعدگی دچار شود بالخالف باید از مسزنی ک

من »: فرمود صزیرا حیض مانع ماندن در مسجد شده و مانند جنابت است و پیامبر

 .(بخاری و ارواء الغلیل) «نمایم برای حائض و جنب حالل نمی مسجد را

اگر بعد از پاک شدن به محل اعتکاف خود بازگشت، روزهای از دست رفته را 
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او از مسجد واجب و از روی ناچاری ای بر او نیست، چون خروج  قضا نماید و کفاره

 .بوده است

 ـ حکم مستحاضه77
 ل استحاضه چنان که مانع نماز و طواف نبوده مانع اعتکاف نیز نیست، و عایشه

به اعتکاف  صخدا که مستحاضه بود با رسول صخدا یکی از همسران رسول»: گوید

کرد و گاهی  های سرخ و زرد مشاهده می نشست که گاه گاهی خون خود را در رنگ

 .«کرد دادیم آب را کدر نمی طشت پر از آب را زیر او قرار می
 .(روایت از بخاری) 

اگر . بنابراین اگر استحاضه ثابت شد باید جداً از آلوده گرداندن مسجد بپرهیزد

نتوانست مسجد را از کثیف شدن نگه دارد باید از مسجد خارج شود چون این عذر 

ی قضای حاجت، واجب است زیرا در هر حال نباید مسجد است و به مانند خروج برا

 .ملوث شود

 ـ اعتکاف در شب عید71
نشیند مستحب است که شب  کسی که دهة آخر ماه رمضان در مسجد اعتکاف می

عید نیز در محل اعتکاف بماند سپس فردای عید از مسجد خارج شده و به سوی 

 .مصلی حرکت کند

 ـ نذر اعتکاف75
برادر مسلمان بر خود نذر کرد که اعتکاف بنشیند در هر مسجدی  هرگاه خواهر یا

تواند خیمة اعتکاف برپا نماید، مگر این که بر خود نذر نماید در  که بخواهد می

قصی اعتکاف نماید در این صورت واجب الحرام یا مسجد نبوی یا مسجداأل دمسج

برای رفتن ]به جز » :که فرمود صخدا به دلیل فرمودة رسول. است به نذرش وفا کند

مسجدالحرام، مسجداألقصی و همین مسجد و . شود سته نمیسه مسجد بار سفر ب[ به

 .(روایت از احمد و بخاری و ترمذی)  «[مسجدالنبی]
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اما اگر نذر کرد در مسجد نبوی اعتکاف کند جایز است به جای آن در 

 .مسجدالحرام اعتکاف نماید چون فضیلت آن بیشتر است

 خره شروط اعتکافـ و باآل79
 .شروط معتکف این است که مسلمان و پاک از حیض و نفاس و جنابت باشد
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 تعریف آنزکات و ـ 7
ای مال  در لغت به معنی نشو و نما و پاکیزه کردن است، و به وسیلة آن به گونه (:أ)

از گناهان  همچنین زکات وسیلة پاک گرداندن انسان. یابد که مشهود نیست افزایش می

 .است، و به قولی اجر آن در نزد خداوند پیوسته در حال افزایش است

شود که  در اصطالح شرع به این سبب زکات نامیده می: در اصطالح شرع(: ب)

ضمن معنی لغوی آن وسیلة تزکیة صاحب آن و نشانة صحت ایمان وی بوده و 

 .باشد شمی و مطلبی میعبارت از بخشیدن بخشی از مال به مستحقین آن غیر از ها

 .زکات رکن سوم اسالم است

زکات بر صدقة واجبه و مندوبه و نفقه و حقوق و بخشیدن اطالق : العربی گوید ابن

 .شود می

و آن عبارت است از بخشیدن بخشی از مال بعد از گذشت یک سال، و شروط 

 .دهندة آن، عقل و بلوغ و حریت است

آن در دنیا و حصول ثواب اخروی در حکم آن سقوط انجام واجب بر دهندة 

زکات در شریعت امری است قطعی و ضروری و نیاز به استدالل ندارد . آخرت است

های آن اختالف واقع شده و در اصل فرضیت آن اختالفی  و تنها در بعضی از شاخه

 . گردد ندارند، و منکر آن کافر محسوب می

 ـ حکم آن1
های اسالم و یکی از ضروریات آن  ز پایهای ا زکات یکی از فرایض دین و پایه

در اموالی واجب است که شارع تعیین کرده و به پرداخت آن امر فرموده است . است

 :چنان که گوید

﴿        ﴾ (186: توبه .)«و  «گیراز اموالشان زکات ب﴿   

  ﴾ ه استکه به اقامة نماز دستور داد چنان: ﴿     ﴾ صو رسول خدا  
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کیفیت و مقدار زکات را نیز برای  ،کیفیت آن را برای امت روشن و تبیین کرده است

 .این امت تشریح و بیان فرموده است

 ـ روایاتی پیرامون منع آن5
آمدم که زیر سایة کعبه نشسته بود، گوید،  صخدا به نزد رسول: گوید سابوذر

به خدای کعبه سوگند »: روم فرمود که من به نزد او می دید صخدا که رسولهمین 

چه اتفاقی برایم روی : پیش خود گفتم: گوید «ز قیامت، زیانبارندفقط ایشان در رو

؟ پدر آنان کیانند: داده است؟ شاید دربارة من چیزی نازل شده باشد، لذا عرض کردم

مگر . پردازند ن را نمیانند که زکات اموالشاآنان ثروتمند»: و مادرم به فدایت، فرمود

سوگند به خدایی که »: سپس فرمود «آنانکه براست و چپ خود صدقه و زکات بدهند

در دست اوست هرکس بمیرد و از خود شتر و گاو به جای بگذارد زکات آنها  منجا

ترین ترین و بزرگ را پرداخت نکرده باشد در روز قیامت همین چهارپایان در شکل فربه

های خود به او کوبیده و با رفتن آخرینشان؛  ها و سم ها زنده شده و با شاخ حیوان

ها  نمایند، و این عذاب تا زمان داوری بین انسان اولین آنها برای شکنجة او عودت می

 .(روایت از بخاری و مسلم و ترمذی) .«ادامه خواهد یافت

فاق انان بر انو تشویق مسلم این حدیث تحریک: امام نووی در تفسیر حدیث گفته

 .باشد های خیر و نیکی می و پرداخت صدقات در تمام راه

 ـ حکم مانع آن9
 .هرکس از روی انکار از دادن زکات خودداری نماید کافر است

و هرکس از روی بخل آن را نپردازد ولی منکر وجوب آن نباشد گناهکار بوده و 

 .شود قهراً از وی گرفته شده و تنبیه می

ای از فرایض خدا را  هرکس فریضه: مسأله در نزد ما چنین است: امام مالک گوید

انجام ندهد و مسلمانان قدرت اخذ آن را نداشته باشند بر آنان واجب است علیه او 

 .جهاد کرده تا از وی بگیرند
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اگر در دادن زکات طنابی از من دریغ »: به او رسیده که س این گفتة ابوبکر صدیق

 .«ه آنان اعالن جهاد خواهم کردکنند علی
 .(روایت از بخاری و مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی) 

به من امر شده با مردم بجنگم تا گواهی »: فرمود صو به دلیل حدیثی که پیامبر

دهند که جز خدا معبود به حقی وجود ندارد و محمد فرستادة خداست و نماز را برپا 

بجز در )رگاه به این فرایض عمل کردند خون و مال آنان ه. دارند و زکات را بپردازند

 .«بر من حرام است( برابر حق اسالم که حسابشان با خداست،
 .(روایت از بخاری) 

زکات از جمله فرایضی است . اند برگشتن مانع زکات اجماع داشته س صحابة کرام

ب و منکر که به علت شهرتی که دارد آن را در ردیف یکی از ضروریات دین محسو

شود،  دانند، و به خاطر این کفر کشته می وجوب آن را کافر و خارج از جادة اسالم می

 .مگر این که تازه مسلمان باشد و از احکام دین آگاهی نداشته باشد

اما کسی که از پرداخت زکات امتناع ورزد، اما منکر وجوب آن نباشد به واسطة 

گردد، و بر حاکم الزم است  اسالم خارج نمیامتناع گناهکار است ولی از دایرة دین 

آن را قهراً از وی بگیرد و او را تنبیه و سرزنش کند، اما بیش از حد واجب نباید از 

 .وی بگیرد

قدیم شافعی و رأی امام احمد باید زکات و نصف کل دارایی او به  ولی بنا بر قول

 سبه نقل از پدر و جدش به دلیل حدیث بهترین حکیم. عنوان تنبیه از وی گرفته شود
از چهل نفر شتر یک ماده که دو : گفت شنیدم که می صخدا از رسول»: که گوید

زکات باید داد، و هیچ شتری از آن حساب مستثنی [ بنت لبون]سالش کامل شده باشد 

بدهد پاداش آن را دریافت شود هرکس زکات آن را به خاطر اجر اخروی  نمی

ود ما آن را از وی به زور گرفته و نصف سرمایة او را نیز نماید و هرکس مانع آن ش می

از وی خواهیم ستاند و این امری است از اوامر پروردگار تبارک و تعالی و خوردن 

 .«زکات برای محمد و آل محمد حالل نیست
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 .(روایت از احمد و ابوداود و نسائی و حاکم و بیهقی) 

 ـ وجوب زکات3
 :فرماید ت که میاس ألدلیل وجوب زکات قول خدای

﴿        ﴾ (111/ بقره). 
 .«و مناز را بر پا دارید و زکات را بپردازید»

کرد نماز را اقامه و زکات را  به ما امر می صخدا رسول»: که گوید ب عباس ابن

 .(ت از بخاریروای) .«رحم را برقرار و پاکدامنی را رعایت نماییم پرداخت و صله

را به یمن فرستاد و  سمعاذ صخدا رسول: منقول است که ب عباس از ابن

آنان را برای گواهی دادن بر اینکه هیچ خدایی بجز اهلل نیست و من فرستادة : فرمود

روز پنج نماز  خدایم، فراخوان اگر اطاعت کردند به آنان ابالغ کن که خداوند در شبانه

شما اطاعت کردند به ایشان اعالن کن که ر در این نیز از را بر آنان فرض کرده، اگ

خداوند بر ثروتمندان زکات را فرض کرده که از آنان تحویل گرفته شده و در بین 

 .(روایت از بخاری و نسائی) .«گردد فقراء توزیع می

گرفتن وضوی کامل نصف »: فرمود صخدا  رسول: گوید سابومالک اشعری 

ها و  کند و تسبیح و تکبیر آسمان ترازوی خیرات را پر می ایمان است و الحمداهلل

کند، نماز نور است و زکات دلیل بر درستی ایمان است، صبر روشنایی  زمین را پر می

 .(روایت از نسائی) .«است و قرآن به نفع تو یا بر علیه تو حجت است

ن معنای برهان بود: نووی به نقل از صاحب تحریر در شرح حدیث فوق گوید

زند چنان که به براهین دیگر نیز  زکات این است که انسان در روز جزا به آن چنگ می

از غیر . کنند چنان که در روز قیامت از محل مصرف مالش سوال می. گردد متوسل می

زکات دلیلی بر داشتن : است که نمعنی آن ای: اند گفتهصاحب تحریر در شرح آن 

ورزد چون به آن عقیده  از پرداخت آن امتناع میدهندة آن است، زیرا منافق  ،ایمان
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ندارد بنابراین کسی که اهل زکات و صدقات است کار وی نشانة صحت ایمان 

 .اوست

برهان عبارت از محبت و دلیلی است برای طالبان اجر و ثواب : صاحب نهایه گوید

زکات : یو در قول. دهد که این، فرضی است خداوند در برابر آن اجر و جزای نیکو می

پردازد زیرا  دلیل صحت ایمان صاحب آن است چون با میل و رغب نفس آن را می

ارتباط نفس با مال شدید بوده و دل کندن از آن نشانة درست بودن ایمان صاحب 

 .زکات است

برهان بر صحت ایمان زکات دهنده است یا برهان است بر این که : قرطبی گوید

یست که به زنان و مردان دهندة زکات طعن و تشر دهندة زکات از زمرة منافقینی ن

است و اجر و  ألیا دلیل بر صحت محبت زکات دهنده نسبت به خدای. زنند می

داشتن طال و نقره  چون محبت خدا و ثواب او را بر دوست. ثوابی که در نزد خداست

 .برتری داده تا جایی که از آن دل کنده و از مال خود اخراج کرده است

چون اقدام به بذل . ادعای ایمان استدلیل بر صدق صاحب آن در : یدسندی گو

 .زند که در ایمانش صادق باشد مال از روی خلوص نیت تنها از کسی سر می

مرا بر انجام کاری : گفت صخدا مردی به رسول: ابو ایوب انصاری گوید

؟ گوید این مرد چه می: راهنمایی کن که به وسیلة آن داخل بهشت شوم گفتند

خدا را پرستش کن و هیچ : گوید و فرمود از نیاز خود سخن می»: خدا فرمود رسول

و صلة رحم بجای  دار، و زکات را بپرداز را برپای چیزی را شریک او قرار مده و نماز

 .(روایت از بخاری) .«بیاور

 سبه دیدار حق شتافت و ابوبکر صهنگامی که پیامبر خدا»: گوید س ابوهریره
: گفت سخدا قبایلی از عرب مرتد شدند، عمر شد، و بر اثر وفات رسولجانشین او 

 به من امر شده با مردم»: فرموده صخدا جنگی در حالی که رسول چگونه با مردم می

گوید در حقیقت خدایی به جز اهلل نیست، و هرکس چنین : بجنگم تا وقتی که بگویند
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از  [آنگاه حسابشان با خداست به جز در برابر حقوق اسالم که] مال و جان خود را

 .من مصون داشته است

 ـ ترغیب در ادای آن6
 :خداوند متعال فرماید

﴿                                  

      ﴾ (118/ توبه). 
هنا را پاک سازی و تزکیه شان ی آن آ بگیر، تا بوسیله( و زکات)آهنا صدقه از اموال »

، و خداوند شنوای ی آرامش برای آهناست ، یقینًا دعای تو مایهکنی، و برای شان دعا کن
 .«داناست

ای معین که زکات است یا غیر معین که  از اموال مؤمنین صدقه ،رسول من یعنی ای

دان وسیله آنان را از چرک بخل و طمع و پستی و انواع صدقات است بگیر تا ب

نوایان و دیگر رذایل پاک گردانی، و نفس آنان را به  دلی در مقابل فقراء و بی سنگ

وسیله خیرات و برکات اخالقی و عملی رفعت بخش تا سعادت دو جهان قرین آنان 

 .گردد

 :فرماید خداوند می

﴿                                

                         

           ﴾ 
 (16-16/ ات ذاری) 

دارند چیزهایی  دریافت می. ساران خواهند بود های هبشت و چشمه پرهیزگاران در میان باغ»
چرا که آنان پیش از آن از زمرة نیکوکاران . را که پروردگارشان بدیشان مرمحت فرموده باشد

موال و در ا. کردند خفتند و در سحرگاهان درخواست آمرزش می آنان اندکی از شب می. اند بوده
 .«نوایان هتی دست بود داراییشان حقی و سهمی برای گدایان و بی
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بینیم که خداوند، احسان را از اخص صفات ابرار برشمرده و نمود  در این آیات می

کما این که . یابد این احسانشان در قیام برای نماز شب و استغفار سحرگاهان تجلی می

 .از روی رحمت و دلسوزی نیز هویدا است در بخشیدن سهم فقرا و بینوایان به ایشان

 :فرماید خداوند می

﴿                           

                         

       ﴾  (21/ توبه). 
امر به معروف وهنی از منکر می ، یکدیگرند( و یاور)ومردان مؤمن وزنان مؤمن دوستان »
اینانند ، پیامربش را اطاعت می کنند وخدا و، وزکات را می پردازند، ومناز را بر پا می دارند، کنند

 .«مورد رمحت قرار می دهدکه خداوند به زودی آهنا را 
 :فرماید و می

﴿                           

               ﴾  (41/ حج). 
دارند و زکات  ین آنان را قدرت خبشیم مناز را برپا میآن مؤمنان کسانی هستند که هرگاه در زم»
 .«گردد منایند و سراجنام مهة کارها به خدا بر می پردازند و امر به معروف و هنی از منکر می را می

های تمکین انسان در زمین را بخشیدن زکات قرار داده  خداوند یکی از هدف

کنم و  بر سه چیز قسم یاد می»: فرمود صخدا رسول: گوید سابوکبشة انماری. است

شود  هیچ مالی با دادن صدقه کم نمی: گویم خوب آن را حفظ کنید به شما سخنی می

شود صبر پیشه کند قدر او کم  ای که در مقابل ستمی که بر وی می و هیچ بنده

کس در تکدی بر خود نگشاید مگر  شود و هیچ نگشته بلکه بر عزت او افزوده می نمی

  .«د درگاه فقر و تنگدستی را بر روی او خواهد گشوداین که خداون

 .(روایت از ترمذی) 
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صدقات را پذیرفته  ألگمان خداوند بی»: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهریره

کند همانطوری که شما بچه  و آنان را با دست راست خود دریافت و آن را بزرگ می

از صدقات را به مانند کوه احد  ای کنید، تا جایی که لقمه شتر، یا اسب را تربیت می

 .نماید بزرگ می

 :فرماید آمده که می ألتصدیق آن در کتاب خدای: وکیع گوید

﴿                           ﴾ 

 .(184/ توبه) 

 .«گیرد پذیرفته و صدقات را حتویل میاند که تنها خدا توبة بندگانش را  مگر ندانسته»

﴿              ﴾ (826/ بقره). 
 .«و خداوند ریا را حمو کرده و صدقات را فزونی فرماید»

خدا من  ای رسول: فتگمردی از تمیم به نزد پیامبر خدا آمد و : گوید سانس

زیاد هستم، به من بگو چه کنم و چگونه انفاق  دارای ثروتی فراوان و عیال و مهمانان

زکات مالت را بپرداز چون زکات مایة پاکی »: در جواب فرمود صنمایم؟ پیامبرخدا

شود و صلة رحم را برقرار کن و حقوق مساکین و همسایه و گدا را رعایت  شما می

 .(روایت از احمد) .«کن

ماز و پرداخت زکات و بر اقامة ن صخدا با رسول»: گوید سعبداهلل جریربن

 .(متفق علیه) .«نصیحت برای هر مسلمانی بیعت کردم

خداوند : کنم برسه چیز قسم یاد می»: فرمود صخدا رسول: گوید ل عایشه

آن کسی که نصیبی از آن ندارد به حساب کسی را که در اسالم سهمی دارد مانند 

خداوند کسی را که در . نماز، روزه، زکات: های اسالم سه قسمند آورد، و سهم نمی

کند، و انسان هر  منزلش دارای ثروت نموده در روز قیامت به غیر از خود واگذار نمی

اگر بر آن ] با آن قوم محشور نماید و چهارم قومی را دوست بدارد خداوند او را

ای را در دنیا بپوشاند در  خداوند عیب هربنده [بار نشود سوگند یاد کنم شاید گنه

 .(دمروایت از اح) .«پوشاند میقیامت نیز 
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 ـ زکات بر چه کسی واجب است5
زکات بر هر فرد مسلمان آزادی که دارای مالی زکوی باشد و به حد نصاب رسیده 

 .باشد، واجب است

 ـ شروط نصاب 1 

 :ـ سپری شدن یک سال هجری قمری بر آن1

ال در م: مذهب ما و مذهب مالک و احمد و جمهور بر این است: نووی گوید

مانند طال، نقره و مواشی، حد نصاب  زکویی که برای آن گذشتن یک سال شرط است،

اگر در اثنای سال از حد نصاب کمتر شد مدت یک . سال شروط استنیز در تمام 

 .سال قطع شده و از نو باید سال آن بعد از آن که به حد نصاب رسید شروع شود

است در اول و آخر سال است، اگر  آنچه در حد نصاب معتبر: امام ابوحنیفه گوید

زد، در اثناء سال از حد نصاب هم کمتر شود اشکال ندارد و باید از آن زکات بپردا

باشد ولی در اثنای سال مالی یکصدونود و نه  حتی اگر کسی دارای دو صددرهم

سفند درهم آن تلف شد و تنها یک درهم باقی ماند، یا در اول سال چهل رأس گو

س تلف شدند و تنها یک رأس باقی ماند، اما در آخر ونه رأ ول سال سیداشت و در ط

س گوسفند رسیدند زکات بر وی واجب ل مالی به دو صد درهم و یا چهل رأسا

 .است

ها در روز  شود چون زکات این جات نمی این شرط شامل زکات حبوبات و میوه

 :فرماید خداوند می. شود خرمن یا چیدن ادا می

﴿     ﴾ (141/ انعام). 
 .«و حق آن را در روز درو ادا کنید»

قسمی افزایش آن در خود او است : اموال زکوی بر دو قسم است: عبدری گوید

مانند حبوبات و ثمر درختان، زکات این قسم به محض خرمن کردن یا چیدن واجب 

 .شود و نیاز به سپری شدن یک سال ندارد می
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باید برای فرارسیدن وقت پرداخت آن در انتظار ماند، مانند  ،دوم آن است کهقسم 

دینار و درهم و کاالی تجارت و احشام، در این قسم سپری شدن یک سال مد نظر 

است، و تا سپری شدن یک سال مالی بر نصاب آن، از آن زکات داده نخواهد شد، و 

 .این، قول تمامی فقهاء است

 ن زکات شرط استـ نیت کردن در داد4
قصد تو در دادن : برای دادن زکات نیت الزم است به این معنی ،خواهر مسلمان ای

این زکاتی است که : آن رضای خدا و امتثال امر او باشد و قصد قلبی داشته باشد که

 .خدا بر تو فرض کرده است

شد در نزد در نزد ابوحنیفه باید هنگام دادن زکات یا جدا کردن آن از مال، داشته با

 .مالک و شافعی نیت هنگام پرداخت آن واجب است

 .احمد تقدیم را اندک زمانی قبل از پرداخت زکات جایز دانسته است

 

 ـ دادن زکات وقتی که واجب شد70
 که سالم داد، نماز عصر را خواندم وقتی صخدا با رسول: گوید سحارث بن عقبه

عجب رفت سپس بیرون آمد و متوجه تبا شتاب بلند شد و به نزد بعضی از همسرانش 

در اثنای نماز به یادم آمد شمشی طال نزد ما بود به »: مردم از شتاب وی شد، فرمود

روایت ).«همین جهت دوست نداشتم شب پیش ما باشد دستور دادم آن را تقسیم کنند

 .(از احمد و بخاری

ر باید شتاب کرد، در کار خی: این حدیث دلیل بر این امر است که: بطال گوید ابن

. دهد و تأخیر پسندیده نیست آیند و مرگ نیز مهلت نمی  چون شاید آفات و موانع پیش

باید وقت واجب شدن زکات، آن : شود از این حدیث استدالل می ،خواهر مسلمانم ای

 .ن عذر جایز نیستورا پرداخت، و تأخیر آن از وقت وجوب بد

 ـ تعجیل در دادن زکات77



 فقه جامع بانوان        319

 

تعجیل در دادن زکات قبل از فرا رسیدن سال مالی ولو این که  ،مانمخواهر مسل ای

 .دو سال قبل از آن هم باشد جایز است

 .از زهری روایت شده که وی اشکالی در تعجیل آن ندیده است

از حسن دربارة کسی که سه سال قبل از فرارسیدن وقت زکات، زکات را بدهد 

 .درست است: گفت: سوال کردند

شافعی، احمد و ابوحنیفه بر این مذهب هستند و هادی و قاسم نیز : شوکانی گوید

 .بر این قولند

 .این بهتر است: المؤید باهلل گوید

تا : مالک، ربیعه، سفیان ثوری، داود، ابوعبیدبن حارث و ناصر از اهل بیت گویند

 .پایان سال فرا نرسد دادن زکات جایز نیست

آیا زکات عبادت است یا حقی واجب : ستسبب اختالف در این ا: رشید گوید ابن

مانند نماز عبادت است اخراج آن را قبل از وقت : برای مستحقین است، آنان که گویند

حقوقی است واجب و مؤجل برای مستحقین، : اند دانند، و آنان که گفته جایز نمی

 .اند اخراج آن را قبل از وقت جایز دانسته

 ـ اموالی که زکوی است71
 :ت را در اجناس زیر واجب کرده استاسالم زکا

 ـ طال و نقره1

 ورآالتیـ ز2

 ـ کاالی تجاری6

 جات حبوبات و میوه -4

 ـ زمین مستأجره6

 ـ عسل3

 ـ حیوان6

 ـ معادن6
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 .ـ مال بدست آمده6

 زکات طال و نقره -75

 :ـ وجوب آن1

 :فرماید خداوند دربارة طال و نقره می

﴿                        

                         

                     ﴾(84/ توبه-
83). 

منایند آنان را به عذابی  کنند و آن را در راه خدا خرج منی و کسانی که طال و نقره را اندوخته می»
ها و هپلوها  شود و پیشانی ها در آتش جهنم تافته می روزی این سکه. بس بزرگ و دردناک مژده بده

این مهان چیزی است که برای  [:شود بدیشان گفته می]گردد  های ایشان با آهنا داغ می و پشت
 .«اندوختید کردید پس اینک بچشید مزة چیزی را که می خویشنت اندوخته می

زکات در طال و نقره به شرط رسیدن به حد نصاب و مرور یک سال بر آنها واجب 

 .شود خواه سکه باشد یا به صورت شمش می

 :ـ نصاب طال2

بر تو واجب نیست مگر این زکاتی از طال »: فرمود صخدا رسول: گوید سعلی

دینار برسد، اگر به بیست دینار رسید و یک سال تمام بر آن  که مقدار آن به بیست

و هر اندازه بیشتر شد به این نسبت باید از آن . سپری شد نیم دینار آن زکات است

 .«زکات داد، و تا سپری شدن یک سال در مال زکوی زکات واجب نیست
 .(اود و بیهقیروایت از احمد و ابود) 

که تا زمانی که طال به بیست : شود از این حدیث استدالل می ،خواهر مسلمان  ای

هر وقت به آن مقدار رسید و یک . گیرد دینار نرسیده باشد، به آن زکاتی تعلق نمی
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دینار نیم دینار را به عنوان  سال مالی بر آن گذشت، باید ربع عشر آن یعنی از بیست

 .فزون بر آن نیز باید به این نسبت زکات داده شودو از ا. زکات داد

در بیست دینار طال : سنتی که ما در آن اختالف نداریم این است که: مالک گوید

 .شود که در دو صد درهم نقره نیز زکات واجب می گردد چنان زکات واجب می

ز عبدالعزیز در زمان خالفت به من نوشت ا عمربن»: فزاره گوید زریق، غالم بنی

اموال تجارت تاجران مسلمان از هر چهل دینار یک دینار زکات بگیر و هر چه از آن 

رسد، و  کمتر بود به همان نسبت از زکات کسر کن تا این که به مبلغ بیست دینار می

هرگاه یک سوم دینار از بیست دینار کم شد زکاتی در آن نیست و بعد از گرفتن 

 .«معاف بدار تا سال بعد فرا رسد ای آنان را از زکات زکات در نوشته
 .(حزم ابی شیبه و ابن روایت از ابن) 

دهد در طال باید زکات داد  این، عمربن عبدالعزیز است که رأی می: حزم گوید ابن

 .و اگر از مبلغ بیست دینار کمتر بود زکات در آن نیست

 .دانند جمهور هم در مقدار بیست دینار طال زکات را واجب می

 :طالی ناخالصـ حکم 3

اگر ناخالصی طال چندان نبود که رنگ آن را تغییر و ارزش آن را : حزم گوید ابن

 .کم کند، حکم آن همانا حکم طالی خالص است

بنابراین اگر مقدار خالص آن به حد نصاب برسد از آن زکات داده خواهد شد و 

 .اگر از آن کمتر بود در آن زکات نیست

شود که مقدار خالص آن از بیست دینار  ت داده میدر طالیی زکا: شافعی گوید

 .کمتر نباشد

زکات بیست دینار، نیم دینار است اگر کمتر از چهار دینار بر : ابوحنیفه گوید

ولی اگر چهار دینار و بیشتر از آن . بیست دینار افزوده شد زکات زیادی در آن نیست

: شافعی گوید. ات داده شودبر بیست دینار افزوده شد باید به همان نسبت از آن زک

 .کم یا زیاد باشد باید ربع عشر آن را به عنوان زکات دادمازاد بر بیست دینار 
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. دینار نرسد زکات در آن نیست مازاد آن تا به مبلغ بیست: اند بعضی از تابعین گفته

 .شود در قیمت طال زکات واجب می: عطاء گوید

د که قیمت آن به دو صد درهم شو وقتی در طال زکات واجب می: زهری گوید

شود، سپس درمازاد بر آن از هر  برسد که در این صورت پنج درهم زکات داده می

شود و اگر مازاد آن به چهل دینار رسید یک  چهل درهم یک درهم زکات داده می

است و با این قاعده از هر چهل درهم یک درهم و از هر چهل دینار از آن زکات 

 .مازاد نیز باید زکات داده شود دینار یک دینار از

 :ـ حکم مانع زکات طال4

هرکس دارای طال و نقره باشد و زکات »: فرمود صخدا رسول: گوید سهابوهریر

آن را نپردازد در روز قیامت به صورت قطعاتی از آتش در آمده، و بر پهلو و پشت 

یابد  ها ادامه می پیشانی صاحبش نهاده شده و این شکنجه تا پایان دادگری میان انسان

 .(روایت از مسلم) .«بیند و بعد از آن راه و عاقبت خود را می

. این تهدید بزرگ، دلیل بر وجوب زکات طال و نقره است ،خواهر مسلمانم ای

بنابراین درخواست اخراج زکات طال و نقره از کسی که به خاطر عدم پرداخت آن 

 .بیند، واجب است گونه عذاب می این

 :نقرهـ نصاب 5

ها شما را  ها و برده دربارة زکات اسب»: فرمود صخدا رسول: گوید سعلی

بخشیدم، بیایید زکات نقره را پرداخت کنید، از هر چهل درهم، یک درهم و در نود 

درهم و صد درهم زکات نیست اگر به دو صد درهم رسید از آن پنج درهم زکات 

 .(روایت از اصحاب سنن) .«بپردازید

کمتر از پنج اوقیه یعنی دوصد : عمل به نزد اهل علم بر این است که: ترمذی گوید

 .درهم زکات ندارد



 فقه جامع بانوان        323

 

در کمتر از دو صد درهم زکات : این حدیث دلیل بر این است ،خواهر مسلمانم ای

شود و هرگاه نقره بدین مقدار رسید ربع عشر آن که پنج درهم است  واجب نمی

 .گردد واجب می

 :ه باهم برای رسیدن به حد نصاب زکات جایز نیستـ جمع کردن طال و نقر6

نمایند، زیرا جنس این  طال و نقره نصاب یکدیگر را کامل نمی ،ای خواهر مسلمانم

دو متفاوت است و مانند دو جنس گاو و گوسفند است و مقدار زکات در آنها 

 .مختلف است

 :ـ زکات در طال با برآورد آن به قیمت نقره7

زکات طال با برآورد قیمت نقره صحیح نیست و دلیلی  ،مانمبدان از خواهر مسل

 .برای آن از نص یا اجماع و یا اجتهاد وجود ندارد

 :ـ زکات زیورآالت 8

 :یورآالت زنانه اعم از طال و نقره اختالف دارندزعلماء و در مسئلة زکات از 

و طال به زکات در زیور زنانه از نقره : گوید داند و می حزم آن را واجب می ابن

 .شرط گذشت یک سال و رسیدن به حد نصاب واجب است

ز آن جمع بین طال و نقره در زکات جایز نیست و جایز نیست از یکی ا: گوید و می

خ گذاری آن دو به وسیلة کاال نیز جایز نیست، و در دو بجای دیگری زکات داد و نر

و زیورآالت شمشیر و این امر تفاوتی میان زیورآالت زنان و مردان وجود ندارد، 

مصحف و انگشتری و دیگر وسایل آراسته به طال و نقره اعم از این که استفاده از آن 

 .حالل باشد یا حرام از همین حکم برخوردار است

ابوحنیفه نیز به وجوب زکات در زیورهای طال و نقره معتقد است و بر این حکم 

: به نقل از پدر و جدش گوید س عمروبن شعیب: به حدیث زیر استدالل نموده است

: وهای طال در دست داشتند، فرمودآمدند که هر دو النگ صخدا دو زن به نزد رسول

آیا دوست دارید در روز قیامت خداوند النگوهایی از آتش در دستان شما بکند؟ »
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روایت از ).«ای بپردازید پس حق النگوهایی را که در دست کرده: فرمود. خیر: گفتند

 .(رمذیاحمد و ت

گشتری نقره به خانه من آمد، در حالی که چند ان صخدا رسول: گوید ل عایشه

در دست کردم تا خود : این چیست ای عایشه؟ عرض کردم»: در دست داشتم فرمود

پردازی؟ گفتم خیر یا  ها را می زکات این: فرمود. خدا را برای تو بیارایم ای رسول

 .«آتش برای تو کافی استاین به جای : ماشاءاهلل، فرمود: گفتم
 .(روایت از ابوداود و دارقطنی و بیهقی) 

: اسماء بنت یزید گفت: الزوائد به نقل از احمد آورده است یثمی در کتاب مجمعه

آیا : ام نزد رسول خدا رفتیم و هر دو النگوهای طال در دست داشتیم، فرمود من و خاله

ترسید خداوند النگوهایی از آتش  نمی»: خیر، فرمود: پردازید؟ گفتیم زکات آنها را می

 .«در دست شما کند؟ زکات آنها را بدهید
ید از زیورآالت به زنان مسلمان دستور ده»: برای ابوموسی نوشت سخطاب عمربن

 .(محلی) .«..خود زکات بدهند

بن عمروبن عاص به زنان و دختران  عبداهلل»: شعیب به نقل از پدرش گوید بنوعمر

 .(محلی) .«رد از زیورآالتشان زکات بدهندک خود امر می

به کار بردن زیورآالت اشکالی ندارد اگر زکات آن »: گفته ل المؤمنین عایشه ام

 .(محلی) .«را بدهید

بن شداد، سعیدبن  مهران، عبداهلل زید، میمون بن مجاهد، عطاء، طاوس، جابربن

و حسن آن را مستحب  .سیرین، بر این قولند جبیر، ذرهمدانی و ابن مسیب، سعیدبن

اگر زنی دارای زیورآالت باشد و آن را بپوشد یا اجاره دهد : مالک گوید. دانسته است

یا اگر مردی زیوری داشت و برای همسر یا همسرانش تهیه کرده بود در هیچ کدام 

اما اگر مردی آن را فقط برای خودش تهیه کرده باشد زکات در آن . زکات نیست

 .ر و کمربند و مصحف و انگشتری زکات نیستدر زیور شمشی. هست

 .زیورآالت چه طال باشد و چه نقره زکات در آن نیست: شافعی و احمد گویند
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هر زیوری که پوشیده شود یا به امانت داده شود زکات ندارد، و اگر به : لیث گفته

 .خاطر فرار از زکات زیور تهیه شود زکات در آن هست

در کتاب موطأ از . آالت نیست هیچ زکاتی در زیور: ویندعمر گ عبداهلل و ابن جابربن

سرپرستی دختران خواهرش  ل عایشه»: قاسم به نقل از پدرش آمده ن بنعبدالرحم

ند بر عهده گرفته بود که دارای زیورآالت بودند و از زیورآالت آنها درا که یتیم بو

 .«داد زکات نمی
دختران و کنیزان خود را با بن عمر  عبداهلل»: همچنین در کتاب مؤطأ آمده

 .«داد آراست و از آنها زکات نمی زیورآالت طال می

﴿: ظاهر آیه: خطابی گفته           ..﴾  شاهد ادعای

کسی که زکات . کند احادیث هم آن را تایید می. داند کسی است که آن را واجب می

اما . یی از آثار نیز همراه اوست هاد داشته و مجموعهدهد گرایش به اجت آن را نمی

 .احتیاط این است که زکات آن را بپردازد

 :یورآالت غیر از طال و نقرهزـ زکات از 9

الماس، در و یاقوت، لؤلؤ، و مرجان : دندر اجناس گرانبها مان: علماء اتفاق دارند که

شند که در این صورت مگر این که کاالی تجارت با. و زبرجد، زکات واجب نیست

 .هست[ به عنوان کاالی تجاری]زکات در آنها 

 :ـ اخراج طال به جای نقره و بالعکس11

به نزد مالک و ابوحنیفه جایز  ،دادن طال در زکات به جای نقره و نقره به جای طال

 .داند ولی شافعی آن را جایز نمی. است

الل به این حدیث کرده که کنیم و استد ما به قول شافعی عمل می: حزم گوید ابن

در طال ربع عشر زکات باید داده شود و در دو صد درهم پنج »: فرمود صخدا رسول

 .(روایت از بیهقی) .«شود درهم زکات داده می
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بدان امر نکرده باشد در  صخدا بنابراین اگر کسی چیزی را اخراج کرد که رسول

 :فرماید چه میچنان. واقع حدود خدا را مورد تجاوز قرار داده است

﴿         ﴾ (31/ نساء). 
 .«اطاعت كند، در حقيقت از خداوند فرمان برده است[ خدا]هر كس از رسول »
﴿                ﴾ (1/ طالق). 
 .«م كرده استو هر كس از حدود خداوند جتاوز كند، در حقيقت بر خود ست»

یا به اجماع امت نیز استدالل کرده که اجماع امت بر این است اگر کسی در زکات 

را امتثال نموده  صخدا طال بپردازد، در واقع واجب را ادا کرده و امر رسول ،نقره

  .است

 ـ کسی که فوت کند و زکات به عهدة او باشد79
مادرم فوت : د و گفتآم صخدا مردی نزد رسول»: گوید ب عبداهلل بن عباس

توانم به نیابت از وی آن را قضا نمایم؟  کرده و روزه یک ماه بر او است، من می

پس قرض : بله، فرمود: پرداختی؟ گفت اگر مادرت بدهکار کسی بود آن را می: فرمود

  .(علیه متفق) .«خدا سزاوارتر است که ادا شود

د و زکات بر ذمة وی باشد، اگر کسی فوت کن: شود که بر این حدیث استدالل می

 :فرماید باید یکی از نزدیکان او آن را بپردازد، و در آیه نیز می

﴿        ﴾ (18/ نساء). 
كه ]بدهى [ پس از]پس از اداى وصّيىت است كه به آن وصّيت كرده باشند يا [  اين حكم]»
 .«[دارند

زکات از مال او واجب و مقدم بر سایر مطالبات از قبیل قرض و بنابراین، پرداخت 

 .باشد چون زکات حق خدای سبحان است وصیت، و ارث می

اگر کسی مالی داشته باشد که به حد نصاب رسیده است اما در ـ 73

 :همان حال بدهکار هم است اول باید بدهی او از مال پرداخت شود
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نصاب رسیده است اما در همان حال بدهکار اگر کسی مالی داشته باشد که به حد 

و اگر چیزی باقیماند در حد نصاب  ،هم است اول باید بدهی او از مال پرداخت شود

ها مال از حد نصاب کمتر  ولی اگر با پس دادن بدهی. بود زکات آن باید اخراج شود

ات جز در حال زک»: فرمود صخدا شد، زکاتی در آن نیست، زیرا در حدیثی رسول

 .(روایت از احمد) .«توانگری واجب نیست

 ـ زکات کاالی تجارتی76

 :ـ وجوب آن1

جمهور علماء از صحابه و تابعین و فقهاء بعد از ایشان زکات کاالی تجاری را 

 .دانند واجب می

ابوحنیفه، مالک و شافعی در یکی از دو قول خود، زکات در کاالی تجارت را 

اما بعد به »: اند که گفت جندب استدالل کرده بناند و به حدیث سمره  واجب دانسته

فرمود از کاالهایی که از راه خرید و فروش بدست  به ما امر می صخدا حقیقت رسول

 .«ایم زکات بپردازیم آورده
 .(روایت از ابوداود، و دارقطنی، و تفسیر بغوی، و درالمنثور سیوطی) 

در زمان »: کرده که گفته نقلعبدالقاری  حزم در خبر صحیح از عبدالرحمن بن ابن

خواست زکات کاالهای  المال بودم، هرگاه عطاء می من مسئول بیت س خطاب عمربن

کرد و حاضر و غایب آن را به  تجاری را بپردازد، اموال را جمع و سرشماری می

های اعمال  سپس از کاالهایی در دسترس بود، زکات تمامی مال. آورد حساب می

 .«پرداخت حاضر و غایب را می
من به تجارت چرم و کیف »: س به نقل از پدرش آورده است کهوبن حماابوعمر

زکات این اموال را : از کنار من گذشت و گفت سخطاب عمربن. چرمی مشغول بودم

امیرالمؤمنین اموال من تنها چرم است، گفت قیمت آن را برآورد کن و  ای: بپرداز، گفتم

 .(یت از شافعی، احمد و دارقطنیروا) .«از قیمت آن زکات بپردازد
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کس آن را انکار نکرده است،  این، داستانی است مشهور و هیچ: درکتاب مغنی گفته

 .بنابراین، اجماع بر وجوب زکات کاالی تجاری منعقد شده است

جمهور علمای امت اسالم زکات کاالی تجاری را واجب : در تفسیر المنار آمده

 .زکات نیست ةالتجار در مال: دان تهو پیروان ظاهریه گف. دانند می

 شود؟ ـ چه زمانی اموال، کاالی تجاری مبدل می2

 :شود به دو شرط اموال، کاالی تجاری تبدیل می: صاحب مغنی گوید

خرید و فروش، نکاح، خلع و : آن را با کوشش خود بدست بیاورد مانند: نخست

زی که تحت تصرف داخل قبول هبه، وصیه، و غنیمت، کسب و کارهای مباح، زیرا چی

نشود و ملک انسان نگردد با مجرد نیت، حکم زکات برای آن ثابت نخواهد شد، مانند 

تفاوتی در این نیست که کاال را با دادن عوض یا بالعوض بدست بیاورد، چون . روزه

 .با کوشش خود آن را ملک خود ساخته است

نابراین اگر هنگام تملک هنگام تملک آن، نیت تجارت داشته باشد، ب: دوم اینکه

نیت تجارت نداشته باشد، اگرچه بعد از آن نیز نیت تجارت کند به کاالی تجارت 

 .تبدیل نخواهد شد

اگر از راه ارث مالک آن شد و قصد تجارت با آن را کرد تبدیل به کاالی تجارت 

و تجارت امری است  صل در آن، غیر تجاری بودن آن است،نخواهد شد، چون ا

مانند این است که . و صرف نیت آن را تبدیل به کاالی تجاری نخواهد کرد عارضی،

شود، و  مقیم نیت سفر کند، در حالی که بدون انجام آن حکم سفر برای آن ثابت نمی

اگر کاالیی را برای تجارت خرید و سپس قصد کرد کرد که جزء اموال غیر تجاری 

 .رددگ شود، غیر تجاری محسوب و زکات از آن ساقط می

 

 :ـ چگونگی پرداخت زکات کاالی تجاری3
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هرگاه خواهر یا برادر مسلمان مالک کاالی تجاری شد و به حد نصاب رسید و 

یک سال مالی بر آن سپری شد، در آخر سال قیمت آن را برآورد کرده و ربع عشر آن 

: بلهدهد و به نزد حنا و هر سال این کار را انجام می. پردازد را به عنوان زکات می

هرگاه در اثنای سال از حد نصاب کمتر شد و سپس افزون گشت و دوباره به حد 

نصاب رسید باید سال آن از نو آغاز شود، چون با کاهش یافتن از حد نصاب، سال 

 .قبلی آن منقطع شده است

هرگاه در اثنای سال حد نصاب ناقص گشت و اول و آخر سال : در نزد ابوحنیفه

د سال آن منقطع به حساب نمی آید، زیرا نیازمند آن است در حد نصاب آن کامل بو

 .فصول مختلف سال قیمت، و حد نصاب آن معلوم شود، و این کاری است دشوار

 جات ـ زکات حبوبات و میوه75

 :ـ وجوب آن1

 :فرماید جات را واجب کرده و می خداوند متعال زکات حبوبات و میوه

﴿                         

   ﴾ (862/ :بقره). 
اید و از آنچه از  های پاکیزة اموالی که بدست آورده از قسمت دای نی که ایمان آوردهاسای ک»

 .«ایم انفاق کنید زمین برای مشا بیرون آورده
 .و انفاق به معنی زکات است

﴿                           

                               

       ﴾  (141/  انعام) 
هایی را که چنین  گردند و باغ هایی که برپایه استوار می خدا است که آفریده است باغ»

و نیز درختان زیتون و . نیستند، خرما بنها و کشتزارها را آفریده است که مثرة آهنا گوناگون است



 فقه جامع بانوان                                                                                          331

 

ها خبورید و به  وة آنهنگامی که به بار آمدند از می. انار را آفریده است که مهگونند و نامهگونند
 .«..د و زکات الزم آهنا را بدهید هنگام رسیدن و چیدن و دروکردنشان از آهنا ببخشی

 .حق آن زکات آن است: گوید بعباس  ابن

 .زکات آن عشر است یا نصف عشر: همچنین گوید

 :شد خدا از آنها زکات گرفته می ـ از مالهایی که در عهد رسول2

آن دو را به یمن  صخدا رسول»: گوید س وموسی و معاذابو برده به نقل از اب

اعزام کرد تا امور دین را به اهل آن سرزمین بیاموزند و به ایشان فرمود به غیر از این 

 .«گندم، جو، خرما و مویز: ت نگیرندچهار صنف زکا
 .(روایت از دارقطنی و حاکم و طبرانی و بیهقی) 

از گندم، جو، خرما و مویز زکات : ن دارندعلماء اجماع بر ای: عبدالبر گوید ابن

 .شود گرفته می

 :شود ـ مالهایی که از آنها زکات داده نمی3

 .شود ها زکات گرفته نمی میوهجات و سبزیجات و سایر  از صیفی

 .معاذ از سبزیجات زکات نگرفته است: طلحه گفته بن موسی

انگور چند برابر بیشتر دربارة هلو و انار که از درخت  سکارگزار عمر: اثرم گوید

عشر در آن نیست و از : ای نوشت و در آن یادآور شد که محصول دارند به وی نامه

 .درختان خاردار است

جات و سبزیجات  در صیفی: نزد اکثر اهل علم عمل بر این است: ترمذی گوید

 .زکات نیست

ت به گیرد که قو در حقیقت، زکات به حبوبات و ثمراتی تعلق می: قرطبی گوید

ها از جانب  جات و سبزیجات، و اترج، و گرفتن زکات این روند نه صیفی شمار می

 .کدام از خلفای راشده به ثبوت نرسیده است و هیچ صخدا رسول

جات و  ها و قاطران و خران و صیفی ها و برده گرفتن زکات از اسب: القیم گوید ابن

شوند در رهنمودهای  خیره نمیجاتی که ذ سبزیجات و هندوانه و طالبی و دیگر میوه
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گرفت، و تفاوتی  خرما که از این دو، زکات می نیست، به غیر از انگور صآن حضرت

 .گذاشت میان تر و خشک این دو نمی

 :ـ اختالف فقهاء4

اختالف میان علماء دربارة مالهایی که زکات در آن واجب نیست به شرح زیر 

اند، مانندگندم،  ی است که نصاً ذکر شدهزکات تنها در مالهای: حسن بصری گوید: است

 .ثوری و شعبی نیز بر این رایند. جو، ذرت، خرما، مویز

جات و غیره نیست هرچه از زمین بروید زکات  تفاوتی میان صیفی: ابوحنیفه گوید

گیری از زمین و  که هدف از بدست آوردن آن بهره در آن واجب است به شرط این

و هیزم و نی بوریا و گیاهان خودرو، و وحشی از آن ازدیاد محصول در آن باشد، 

 .مستثنی خواهند بود

ن آید زکات در آن واجب است به این شرط ورهرچه از زمین بی: گویدابویوسف 

مانند حبوبات، پنبه . خواه کم باشد یا زیاد. که یک سال بدون صرف هزینه باقی بماند

ند مانند خیار و طالبی و هندوانه و و شکر یا غیر موزون باشد، اگر یک سال باقی نما

 .جات، زکات در آن واجب نیست جات و میوه دیگر سبزیجات و صیفی

شود زکات در آن واجب است مشروط به این  آنچه از زمین خارج می: مالک گوید

آدم کشت و  ماند و توسط بنی از جمله حبوباتی باشد که خشک شده و باقی می: شرط

. یا قوت نباشد مانند زعفران و گنجد. اشد مانند گندم و جوزراعت گردد، خواه قوت ب

جات مانند انجیر و انار و سیب، زکات واجب  جات و میوه و به اعتقاد او نیز در صیفی

 . نیست

که قوت  به شرط این. استزکات در هر چه از زمین بروید واجب : شافعی گوید

 .عت شود مانند گندم و جوکشت و زرابوده و قابل ذخیره باشد و به دست آدمیان 

شود واجب است مانند  اخراج زکات در هر چه از زمین سبز می: احمد گوید

کردن  جاتی که توسط آدمیان کاشته شده و قابل خشک شدن و ذخیره حبوبات و میوه
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باشد مانند پنبه و  جات نبهپقوت باشد مانند گندم یا از جنس  باشد اعم از این که

 .یار و دانة باقال و زعفران و کنجدکتان و خ ابریشم تخم

: داند مانند جاتی که قابلیت خشک شدن را دارند نیز زکات را واجب می در میوه

جات زکات  خرما، مویز، زردآلو، انجیر، بادام، فندق و پسته و به نزد وی در باقی میوه

یز جات ن مانند هلو و گالبی که قابلیت خشک شدن ندارند، و در صیفی. واجب نیست

 .فرنگی و هویج طالبی، بادمجان، گوجه: داند مانند زکات را واجب نمی

 

 :ـ زکات در زیتون5

زهری، اوزاعی، لیث، مالک، ثوری، ابوحنیفه و ابوثور زکات در زیتون را واجب 

 .دانند می

شود سپس از روغن آن زکات اخراج  تخمین زده می: زهری، اوزاعی و لیث گویند

 .گردد می

فشردن نیازی به تخمین و برآورده شدن مقدار آن نداشته بلکه بعد از : مالک گوید

 .شود سق زکات آن اخذ میآن و رسیدن به مقدار پنج و

 .زکات در زیتون واجب نیست: لیلی و ابوعبید گویند ابی بن صالح، ابن حسن

 :ها ـ نصاب زکات حبوبات و میوه6

وسق در خرما و مویز و  در کمتر از پنج»: روایت شده که ساز ابوسعید خدری

 .(علیه متفق) .«شود حبوبات زکات واجب نمی

در مقدار کمتر از پنج وسق زکات »: فرمود صرسول خدا: گوید سابوهریره

 .(روایت از احمد و بیهقی) .«واجب نیست

بعد از : شود که زمانی زکات در زروع و ثمار واجب می: اکثر اهل علم معتقداند که

ضافاتی به مقدار پنج وسق برسد، اما اگر اهر گونه کاه و پوست و  پاکیزه نمودن آن از

 .گردد پاکیزه نگردد در ده وسق زکات واجب میاز آن اضافات 
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زکات در کم و زیاد آن واجب است به : مذهب ابوحنیفه و مجاهد بر این است که

اری یدر آنچه به وسیلة آب آسمان آب»: که فرمود صدلیل عمومیت فرموده پیامبر خدا

چون به طور اطالق فرموده است سپری شدن سال بر  «شود یک دهم زکات هست می

 .آن مطرح نیست لذا نصاب نیز در آن مطرح نیست

سنت صحیح و صریح و محکم دربارة مقدار نصاب حبوبات پنج : القیم گوید ابن

یاری در آنچه به وسیله آب باران آب»: کرده است مانند این فرموده که وسق را تعیین

شود  شود یک دهم و در آنچه به وسیلة کشیدن آب از چاه، یا ابزار دیگر آبیاری می می

 .«یک بیستم زکات واجب است
گردد و گاهی حدیث خاص در تعارض با آن بوده و  این حکم شامل کم و زیاد می

داللت عام بر خاص قطعی است و در صورت تعارض عام و خاص، احتیاط آن است 

 .خاص تقدیم کرده و عمل به وجوب آن در عام نماییم که عام را بر

این : گفته «در کمتر از پنج وسق زکات واجب نیست»: ابن قدامه دربارة حدیث

خصیص آن واجب است، چنانچه حدیث، خاص بوده و تقدیم آن بر حدیث عام و ت

 .دهیم تخصیص می «درکمتر از پنج نفر شتر زکات نیست»: حدیث

که زکات در آن واجب است و به مانند سایر اموال زکوی در زیرا این مالی است 

اما گذشت یک سال بر آن . صورت کمتر از حد نصاب، زکات در آن واجب نیست

شود، نه این که  معتبر نیست چون، جز با درو کردن، افزایش آن حاصل و کامل نمی

 .درو نشده و به حال خود رها شود

ست چون کمال آن در پایان سال معلوم ولی در غیر آن گذشت یک سال معتبر ا

گردد و رسیدن به حد نصاب بدین خاطر معتبر است که صاحب مال توان کمک و  می

 .دستگیری نیازمندان را داشته باشد

صاع عبارت از یک کاسه و یک : بعد از روشن شدن مطالب فوق الزم است بدانید

 .سوم آن است
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اگر : قدامه گفته ند پنجاه پیمانه است، ابنبنابراین، نصاب حبوباتی که در پوسته هست

از اموالی نبود که با پیمانه مقدار آن معلوم گردد مانند زعفران، پنبه و دیگر اموالی که با 

ها  شوند، حد نصاب آن هزار و ششصد رطل عراقی است و در این وزن تعیین می

 .وزن، به جای پیمانه معتبر است

: شود که ر قابل پیمانه شدن وقتی واجب میزکات در اموال غی: ابویوسف گوید

بنابراین زمانی زکات در . شود قیمت آن معادل اقل نصاب اموالی باشد که پیمانه می

شود که قیمت آن معادل قیمت پنج وسق جو و امثال آن باشد چون  پنبه واجب می

 .مانند کاالهای تجاری است و قیمت آن معتبر است

زکات واجب نیست مگر این که مقدار آن به پنج در چنین اموالی : محمد گوید

شود که به پنج قنطار  برابر معیار خود برسد، برای نمونه در پنبه وقتی زکات واجب می

چنان که در غیر آن که واحد تعیین  ،برسد چون واحد تعیین مقدار آن قنطار است

ار آنها تعیین مقدار وسق است باید به پنج وسق برسد، و زکات بر اساس باالترین معی

 .شود می

 :ـ مقدار واجب7

در آنچه که با آب باران یا »: فرمود صخدا رسول: گوید ب بن عمر عبداهلل

و در آنچه که به وسیلة کشیدن آب از چاه ( یک دهم)چشمه یا رود، آبیاری شود عشر 

روایت از ). «زکات واجب است( یک بیستم)و امثال آن آبیاری شود نصف عشر 

 .(بخاری

در آنچه با آب باران، یا از جویبارها، »: فرمود صخدا رسول: گوید سجبل اذبنمع

یا به وسیلة سیل آبیاری شود، عشر و در آنچه به وسیله کشیدن آب از چاه و امثال آن 

 .«شود زکات واجب می( یک بیستم)آبیاری شود، نصف عشر 
 .(روایت از بیهقی و حاکم) 
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هر زرعی به وسیلة ابزار ویژه یا با آب : شود به دو حدیث فوق استدالل می

و اگر آبیاری آن . زکات دارد( یک بیستم)خریداری شده آبیاری شود نصف عشر 

 .بدون استفاده از ابزار ویژه انجام شود، عشر آن زکات است

اگر آبیاری آن گاهی با ابزار و گاهی بدون آن و به طور مساوی صورت بگیرد یک 

 .اهد شدپانزدهم آن زکات داده خو

اگر با یکی از آن دو، بیشتر آبیاری شود، بنابر . خالفی در آن نیست: قدامه گوید ابن

رأی ابوحنیفه، احمد، ثوری و یکی از دو قول شافعی، بر اساس آن زکات داده 

 .شود می

های زراعت از جمله مزد درو کردن، حمل، خرمن کوبی،  هزینه: السنه گفته در فقه

شود، و  ه و مشمول زکات نمیامثال آن از آن مستثنی بود ی وپاک کردن آن، نگهدار

 .شود باقی ماندة آن اگر به حد نصاب رسید از آن زکات داده می

آنچه به خاطر زرع و : آورده است  عمر جابربن زید به نقل از ابن عباس و ابن

 .شود شود حساب می ثمر آن قرض می

کند و از باقی ماندة آن  ا جدا میها ر مخارج و هزینه»: گوید ب عباس باز ابن

 .دهد زکات می

ها ساقط شده و باقی ماندة آن اگر در  زکات از هزینه: از عطاء گویدحزم به نقل  ابن

 .حد نصاب باشد از آن زکات داده شده واال زکات ندارد

 :ـ حکم زکات در زمین استیجاری 8

اره کند، زکات بر هرکس زمینی برای زراعت اج: رأی جمهور علماء بر این است

 .او است، نه مالک زمین

آنچه زکات در آن : جمهور گویند. زکات بر عهده مالک زمین است: ابوحنیفه گوید

 .واجب است حبوبات یا ثمر است

زکات در زرع واجب است و بر : یید رأی جمهور، گویدصاحب مغنی بعد از تأ

ند آن است زمینی که برای مالک زراعت است که آن را بپردازد نه مالک زمین، و مان
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شود، از کاالهای موجود در آن باید زکات بدهد، و مانند  تجارت به اجاره داده می

کند، و این گفتة آنان صحیح  ملک خودش پرداخت میعشر زکاتی است که در زرع 

نی است و زکات در آن نیست، زیرا اگر چنین یاین جزء هزینة زم: نیست که ادعا کنند

شد و  زکات در زمین واجب باشد اگر چه در آنجا چیزی هم کشت نمی بایست بود می

بایست قیمت زمین تخمین  بایست مانند خراج باشد که بر ذمی واجب است، و می می

رسید نه مصارف و  ء می به مصارف فی بایست شد نه مقدار زرع، و می زده می

 .قین زکاتمستح

 :شود نه با پیمانه میـ نصاب خرما و انگور به وسیلة تخمین معلوم 9

حثمه به مجلس ما آمد و حدیث  سهل بن ابی: نیاز گوید بن مسعودبن عبدالرحمن

هرگاه تخمین زدید زکات را بگیرید »: برای ما بازگو کرد که فرمودهرا  صخدا رسول

و یک سوم آن را به حساب نیاورید اگر این کار را نکردید یک چهارم آن را نباید 

 .(ت از ابوداود و ترمذی و نسائیروای) .«حساب کند

ابی  بن در نزد اکثر اهل علم دربارة تخمین، عمل بر حدیث سهل: ترمذی گوید

 .و احمد و اسحاق بر این رأیند. حثمه است

چیده عادتاً به محض رسیدن میوه، آن را : بدین خاطر است( تخمین)علت خرص 

و هر تصرفی دیگر  کنند، لذا ضروری است قبل از چیدن و خوردن و مصرف می

تخمین و سرشماری شود، که بعد از آن مالک به دلخواه خود در آن تصرف  کرده و 

الزم ( تخمین کننده)و بر شخص خارص . نماید مقدار تعین شدة زکات را تضمین می

است از تخمین یک سوم یا یک چهارم باغ صرف نظر کند تا گشایش برای مالک 

ان و همسایگان و فروش، بدان نیازمنداند، و این یک باشد چون آنان برای خود و مهم

سوم یا یک چهارم جبران ضایعاتی است که به وسیله رهگذران و پرندگان و باد و 

 .شود، و اگر آن مقدار مستثنی نگردد مالک باغ ضرر خواهد کرد غیره بدان وارد می

 :ـ خوردن از زرع11
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اگر مالک به قدر نیاز از آن  :دربارة خوردن از زراعت از احمد سوال شد؟ گفت

 .بخورد اشکال ندارد

 .یندو لیث بر این رأ شافعی

 (رس نیم)جایز نیست زرعی را که توسط صاحبش در حال فریک : حزم گفته ابن

همچنین . خورده شده جزء اموال زکات به حساب آورد اعم از این که کم باشد یا زیاد

نوایان و  ن و حیوانات شده یا توسط بیهایی که افتاده و خوراک پرندگا نباید خوشه

فقیران چیده شده، یا به عنوان صدقه در هنگام درو به مساکین داده شده است را در 

زکات : زکات به حساب آورد، بلکه باید از باقی ماندة آن زکات بدهد، به این معنی

 فقط هنگام پیمانه کردن واجب است و آنچه قبل از آن خارج شده، قبل از وجوب

 .زکات بوده است و زکاتی در آن نیست

 :ـ خوردن از خرما11

آن مقدار ( تخمین)دربارة خرما نیز بر شخص خارص فرض است قبل از خرص 

فوق را برای مالک و اهل و عیالش مستثنی کند تا گشایشی برای ایشان در نظر گرفته 

 .شده و مکلف به زکات در آن نباشند

 .ل هستندبن سعد بر این قو شافعلی و لیث

 .شود چیزی از آن مستثنی نمی هیچ: مالک و ابوحنیفه گویند

  صخدا بن سعد و امثال ایشان حدیث سابق است که رسول دلیل شافعی و لیث

هرگاه زرع و باغ را خرص کردید یک سوم یا یک چهارم آن را مستثنی »: فرمود

 .(روایت از ابوداود و ترمذی و نسائی) .«کنید

 :جات ردن زروع و میوهـ باهم حساب ک12

جات باهم جمع شده و بعد از  علماء بر این است انواع حبوبات با میوه اتفاق

شود، هر چند در  رسیدن مجموع انواع هر جنسی به حد نصاب زکات از آن اخراج می

 .کیفیت و رنگ باهم متفاوت باشند
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م جمع و به توان دو جنس را باه ای تکمیل نصاب نمیو بر این اتفاق دارند که بر

 .حساب آورد

شود چون هر کدام جنس مستقل بوده و باهم  بنابراین، خرما با مویز جمع نمی

 .و جمع کردن مشروط به این است که از یک جنس باشند. متغایرند

شوند، همچنین انواع جو در کنار هم جمع شده  مانند انواع گندم که باهم جمع می

، و صیحانی، و امثال آن در کنار هم جمع عجوه، و برنی: و انواع خرما از قبیل

 .شوند می

و اسم گندم  انواع  م شاملکس در این مسئله اختالف ندارد، زیرا اسم گند هیچ

 .گردد خرما شامل انواع خرماها و اسم جو، شامل انواع جو، می

 :ـ حکم زکات در محصوالت متفرقه13

د روستا، یا شهر باشد، اگر کسی دارای چندین زمین زراعی متفرقه در یک یا چن

شود و از مجموع آن زکات داده  باهم جمع می  های متفرقه محصول گندم تمام زمین

شود، اگر چه فرضاً قسمتی در چین و قسمت دیگر در اسپانیا واقع شده باشد، و  می

چون برابر نصوص قرآن و سنت، . سایر اموال زکوی متفرقه همین حکم را دارند

ها در نواحی  قع شدن زمینف به پرداخت آن است و واهنده مکلدشخص زکات 

 .ثیری در آن نداردمختلف تأ

 :شود جات چه وقتی واجب می ـ زکات حبوبات و میوه14

شد، زکات در آن ( رس نیم)هرگاه دانة حبوبات سفت و فریک خواهر مسلمان،  ای

 .واجب است

رس و تغییر رنگ  شود که دانة انگور نیم جات نیز وقتی زکات واجب می در میوه

 .پیدا کرده و طعم آن به شیرینی گراید

 .این مذهب جمهور است
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نمایان شدن میوه، زکات  در نزد ابوحنیفه به محض بیرون آمدن دانه از غالفش و

 .شود ب میدر آن واج

. شود کوبی و تصفیه دانه از کاه و سفت شدن آن، زکات واجب نمی قبل ار خرمن

ان بعد از سفت شدن دانه و رسیدن میوه اقدام به فروش آن اگر خواهر یا برادر مسلم

 .کرد زکات آن بر او است نه بر مشتری

حکم زکات در خرما چنین نیست، چون طبق نص، با آشکار شدن نشانه رسیدن 

 .گردد آن زکات بر ذمة مالک واجب می

: گفت، در مورد زکات خرما گفت میدر حالی که از فتح خیبر سخن  ل عایشه

فرستاد که  را وقتی برای خرص نخلستان خیبر می سبن رواحه عبداهلل صخدا ولرس»

 «...خوردن نکرده بودندنشانه رسیدن آن ظاهر گشته و هنوز آغاز به 
 .(ماجه روایت از مالک و احمد و ابوداود و ابن) 

قبل از این که : که کرد برای این به خرص و تخمین امر می صخدا همانا رسول

 .شود یا متفرق گردد مقدار زکات آن معلوم شود میوه خورده

 

 ـ دادن مال خوب در هنگام زکات71
 :خداوند متعال فرماید

﴿                       ﴾ (بقره /
862). 
ر حالی که خود مشا حاضر نیستید آن و به سراغ چیزهای ناپاک نروید تا از آن ببخشید د»
 .«پوشی در آن غماض و چشمزهای پلید را دریافت کنید مگر باچی
اخراج دو نوع  صخدا رسول»: گوید سبن حنیف وامامه به نقل از پدرش سهلبا

الحبیق را در زکات نهی کرده است، زیرا مردم  های جعرور، و لون خرمای بد به نام
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رماها را برای زکات انتخاب کنند، به همین خاطر از این عادت کرده بودند بدترین خ

   ﴿: عمل نهی شدند، آیة             ﴾ نازل شد». 
 .(روایت ابوداود و منذری) 

بعضی، بدترین طعام و میوه را برای زکات انتخاب : گوید س عازب براء بن

 :ن نازل شدکردند، و این آیه در شأن ایشا می

﴿                         

                          ﴾

 .(862/ بقره) 
 .«آن بیان شد کمی قبل ترمجة»

به دلیل این آیه و حدیث سابق، خدا و رسولش ما را از  ،خواهر مسلمانم ای

 .اند انتخاب نوع بد برای دادن زکات نهی کرده

 ـ زکات عسل74

 :آنـ حکم 1

ک، شافعی و اصحاب مال. اتفاق دارند که در عسل زکات واجب نیستجمهور 

 .یندایشان بر این رأ

 .عسل روایتی صحیح در دسترس نیست دربارة زکات: بخاری گوید

دربارة وجوب زکات عسل هیچ خبر ثابت و اجماعی وجود ندارد : منذر گفته ابن

 .بنابراین زکات در آن واجب نیست، و این، قول جمهور هم است

اگر زنبور عسل در زمین عشر باشد، کم باشد یا زیاد یک دهم آن : ابوحنیفه گوید

ابویوسف . مین خراج باشد کم باشد یا زیاد، زکات ندارداگر در ز. شود زکات داده می

هرگاه عسل به ده رطل رسید یک رطل آن زکات است و هر اندازه بیشتر شود : گفته

 .شود دهم آن زکات داده می یک
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نج فرق رسید یک دهم آن زکات داده اگر عسل به حد پ: محمدبن حسن گفته

 .شود وگرنه زکاتی در آن نیست می

 .از سی و شش رطل و پنج فرق یک صدوهشتاد رطل است ، عبارتفرق

 ـ زکات حیوان10

 :ـ شروط آن1

 .ـ باید به حد نصاب برسد1

 .ـ باید یک سال بر آن سپری شده باشد2

ذیه کند و جمهور این شروط را ها و مراتع مباح تغ سال از چراگاهـ باید در اکثر 6

 .دانند معتبر می

ر بوده و زکات مواشی را اعم از این که در ولی مالک و لیث مخالف رأی جمهو

 .دانند چراگاه مباح بچرد یا پروار باشد، باربر و وسیله کار باشد یا نباشد واجب می

 .ابوحنیفه و احمد موافق رأی جمهور هستند

اگر حیوان در اکثر سال بدون اینکه به آن علف داده شود خودش : در نزد شافعی

چون بیش از . واجب است وگرنه زکات در آن نیستدر چراگاه بچرد، در آن زکات 

 .تواند بدون علف زنده بماند دو روز نمی

در میان فقهای شهرها و کشورها کسی را سراغ ندارم که به قول : عبدالبر گوید ابن

 .مالک و لیث عمل کرده باشد

اند که در حیواناتی که خودشان در چراگاه  احادیث به طور صریح مشخص کرده

که اگر علوف ]شود  حیواناتی که علوفه داده میگیرد، اما به  د، زکات تعلق میچرن می

 .گیرد زکات تعلق نمی [مانند داده نشود زنده نمی

 :ـ زکات شتر2
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یا برادر در کمتر از پنج شتر زکات واجب نیست، نر باشند یا ماده، هرگاه خواهر 

س گوسفند یا بز یک رأ تعداد پنج شتر بود واجب است مسلمان یک سال کامل دارای

 .را زکات بدهد

و اگر تعداد شترها به . اگر به ده شتر رسید باید دو رأس گوسفند یا بز زکات بدهد

پانزده رسید سه رأس گوسفند یا بز زکات بدهد و اگر دارای بیست شتر بود باید 

 .چهار رأس گوسفند یا بز بدهد

ماده شتری ]ک بنت مخاض و پنج شتر داشت باید ی  هرگاه یک سال تمام بیست

شتر نر دو ]لبون  بپردازد و اگر آن را نیافت، یک ابن[ که یک سالش کامل شده باشد

 .بپردازد[ ساله

 .پردازد می[ ماده شتر دو ساله]و شش شتر یک بنت لبون  در سی

 .بدهد[ که سه سال کامل داشته باشد]در جهل و شش شتر یک شتر حقه 

 .بدهد[ شتر چهار ساله]عه در شصت و یک شتر یک جذ

 .در هفتاد و شش شتر دو بنت لبون بدهد

 .در نود و یک شتر دو حقه بدهد

از مقدار یکصد و سی شتر بیشتر در هر پنجاه شتر یک حقه و در هر چهل شتر 

و در یکصد و سی شتر و بیشتر یک حقه و دو بنت لبون، . یک بنت لبون واجب است

لبون و در یکصدوپنجاه شتر و بنت قه و یک و در یکصدوچهل شتر و بیشتر، دو ح

 .بیشتر سه بنت لبون، و در یکصد و شصت شتر و بیشتر چهار بنت لبون زکات هست

اگر بر صاحب شتر بنت مخاض واجب باشد، و آن را نداشت و ابن لبون هم 

را نداشت ولی به  نداشت، اما بنت لبون داشت، یا بنت لبون بر وی واجب بود و آن

، در این موارد آنچه را که دارد باید از او گرفت و در مقابل آن، ذعه داشتجای آن ج

شود و بر زکات دهنده  درهم یا دو رأس گوسفند بر زکات دهنده برگردانده می بیست

 .واجب است آن را قبول نماید
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همچنین اگر بر صاحب مال واجب بود دو شتر بپردازد اما هیچ کدام، یا یکی را 

اگر آنچه که داده بهتر از واجب بود باید زکات . ه را که دارد بدهدنداشت باید آنچ

گیرنده در مقابل هرکدام دو گوسفند یا بیست درهم برگرداند، و اگر آنچه که داده 

وسفند یا بیست درهم به ید همراه هرکدام از آنها دو رأس گکمتر از واجب بود با

 .گیرندة زکات بدهد

لبون و بنت لبون  واجب بود و آن را نداشت و ابن بنابراین اگر بنت مخاض بر وی

را هم نداشت ولی حقه یا جذعه داشت، یا بنت لبون بر وی واجب بود ولی آن را 

نداشت و بنت مخاض و حقه هم نداشت اما جذعه داشت از او پذیرفته نشده و 

ت مکلف به احضار ما وجب یا احضار یک سال کمتر از آن بوده و باید همراه آن بیس

 .درهم یا دو گوسفند را بدهد

اگر الزم بود جذعه بدهد ولی نه آن را داشت و نه حقه، اما بنت لبون و بنت 

ه یا حقه همراه با دو گوسفند یا بیست درهم از او قبول ض داشت، به غیر از جذعمخا

 .شود نمی

ت اگر حقه بر وی واجب بود ولی نه آن را داشت و نه جذعه و نه بنت لبون، اما بن

شود بلکه مجبور به احضار حقه یا بنت لبون و دو  مخاض داشت از او گرفته نمی

 .شود گوسفند یا بیست درهم با آن می

 .و اصالً در اموال زکوی قیمت و بدل کافی نیست

 .سپری شدن یک سال برای همة حیوانات زکوی شرط وجوب زکات است

 :ـ زکات گاو3

 .تدر کمتر از سی رأس گاو زکات واجب نیس

هرگاه تعداد آن به سی رأس رسید و یک سال بر آن سپری شد، باید در زکات آن 

 .یک رأس گوسالة نر یک ساله یا یک رأس گوسالة مادة یک ساله، بدهد

اگر تعداد آن به چهل رأس رسید باید در زکات آن یک رأس گوسالة دو ساله 

 .یک ساله بدهدهرگاه به شصت رأس رسیدند باید دو رأس گوسالة مادة . بدهد
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 .در هفتاد رأس یک گوساله دو ساله باید بدهد

 .و در نود رأس سه رأس گوساله یک ساله باید بدهد

رأس، یک رأس گوساله دو ساله و دو رأس گوساله ماده یک ساله صد در یک 

 .باید بدهد

 .در یک صد و ده رأس، دو رأس گوساله دو ساله و یک رأس تبیع باید بدهد

بیست رأس، سه رأس مسنه یا چهار رأس گوساله نر یک ساله  و در یک صد و

 .باید بدهد

به این ترتیب وقتی که زیاد شدند در هر سی رأس یک رأس گوساله نر یک ساله 

 .و در هر چهل رأس یک گوساله دو ساله باید بدهد

این، قول حسن بصری، زهری، مالک، شافعی ،احمد و در روایتی غیر مشهور قول 

 .است سابوهریره

او را به یمن اعزام و به او  صخدا رسول»: اند که تناد به حدیث معاذ کردهایشان اس

امر فرمود از هر سی رأس گاو یک رأس گوساله نر یک ساله و از هر چهل رأس گاو 

و بعضی از ایشان به جای مسنه، ثنیه را جایز  «و ساله بگیردیک رأس گوساله د

 .(صیدر تلخحجر  روایت از ابن) !اند دانسته

 [غنم: ]ـ زکات بز و گوسفند4

و این دو نوع برای شود  بر بز و گوسفند اطالق می صخدا غنم در حدیث رسول

 .شوند اخراج زکات باهم جمع شده و حساب می

انواع بزها و انواع گوسفندها مانندگوسفندهای ممالک سودان و بزهای بصره، و 

 .رخوردارندبنفد، و بنات حذف و امثال آن از همان حکم 

ول این حکم است و بز، و نصف آن گوسفند است نیز مشم مقرون، که نصف آن

 .نر و مادة آنها مساوی است. شود غنم نامیده می
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شود و غنم اسم جنس بوده و  چنانچه گفتیم اسم شاه، بر بز و گوسفند اطالق می

شود، و  یس گفته مینیه، یا کبش، یا تدارد بلکه به مفرد آن، شاه، یا معز، یا ضأمفرد ن

 .میان اهل لغت خالفی در این نیست

 :ـ مقدار زکات واجب در غنم5

گردد که تعداد آن به چهل رأس برسد و هرگاه به  زکات در غنم وقتی واجب می

 .تعداد چهل رأس رسید باید یک رأس زکات بدهد

 .اگر تعداد آن به یکصدوبیست و یک رأس رسید باید دو رأس زکات بدهد

 .ه دویست و یک رأس رسیدند باید در زکات آن سه رأس بدهداگر ب

اگر از تعداد آنها سیصد گوسفند تجاوز کرد، در هر یکصد گوسفند و بز، یک 

 .دهد گوسفند یا بز را در زکات می

شود باید یک گوسفند یک ساله یا یک بز  حیوانی که به عنوان زکات داده می

 .دوساله باشد

و اگر تمام آن ماده یا . د، اخراج نر در زکات آن جایز استام نر بودناگر تمام اقس

در نزد احناف اخراج نر در زکات آن جایز است ولی در  ،مخلوط از نر و ماده بودند

 .نزد غیر احناف باید حتماً ماده باشد

 

 :ـ نیکوترین حیوان برای زکات انتخاب شود6

درست نیست، بلکه دادن حیوان معیوب به عنوان زکات  ،خواهر مسلمانم ای

: فرمود صخدا به دلیل حدیث طبرانی که رسول. مستحب است حیوان خوب باشد

سه عمل نیکو هستند هرکسی آن سه را انجام دهد در حقیقت طعم ایمان را چشیده »

هرکس تنها خدا را عبادت کند، و شریک برای خدا قرار ندهد، و با طیب نفس : است

دن حیوان پیر، گر، مریض، کوچک و کم شیر زکات را هر ساله بدهد، و از دا
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ولی باید از متوسط اموال باشد، چون خداوند بهترین آن را از شما . خودداری کند

 .«طلبد، و به دادن بدترین آن نیز امر نکرده است نمی
 .«در گرفتن زکات حیوان پیر، کور و نر گرفته نشود»: در نامة ابوبکر آمده است

 :اناتی که ذکر شدندـ زکات در غیر از حیو7

که به عنوان مال . ]در اسب، قاطر و خر زکات نیست مگر اینکه برای تجارت باشند

: فرمود صخدا که رسول سبه دلیل حدیث علی[ شود تجاری از آنها زکات گرفته می

 .«ها مورد بخشش قرار دادم شما را در دادن زکات اسب و برده»
 .(روایت از احمد و ابوداود) 

ها و بردگان  از اسب: گفتند س جراح اهل شام به ابوعبیدة بن: یسار گوید بن سلمان

نوشت،  سای در این باره به عمر سپس نامه. امتناع ورزید سما، زکات بگیر، ابوعبیده

ای به  در این مورد صحبت کردند و او نامه سدوباره با ابوعبیده. امتناع ورزید سعمر

ر خودشان خواستند از آنها بگیر و بر اگ»: در پاسخ نوشت سنوشت، عمر سعمر

 .«مند کن فقرایشان تقسیم کن و بردگان ایشان را از آن بهره
 .(روایت از مالک و بیهقی) 

در : سؤال شد؟ فرمود صخدا دربارة زکات خرها، از رسول»: گوید سابوهریره

 :این مورد امری نیامده است جز این آیه

﴿                          ﴾ 
 .آن را خواهد دید[  پاداش]اشد، اى کار نیک کرده ب پس هر کس که همسنگ ذره»

 «آن را خواهد دید[ کیفر]اى کار بد کرده باشد  و هر کس همسنگ ذرّه
 .(روایت از احمد) 

حج رفتم، اشراف شام نزد او آمدند و  به سفر سبا عمر»: مضرب گوید حارثه بن

امیرالمؤمنین، ما برده و اسب داریم، امر فرما زکات آنها را از ما بگیرند تا   ای: گفتند

یزی است که این، چ: و پاکیزگی ما باشد، گفت بدان وسیله ما را پاک کنی و مایه رشد
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.«د تا از مسلمانان بپرسم، اما منتظر باشی1اند کار را انجام نداده دو نفر پیش از من این
 .(روایت از طبرانی) 

 :ه شتر، گوساله و بزغالهـ زکات بچ 8

در نزد اکثر اهل علم اگر در اثنای سال مالی؛ شتر، گاو، غنم، تولید مثل کردند، 

در : فرمود سخطاب شود، به دلیل این که عمربن زکات شامل آنها نیز شده و واجب می

کند نیز حساب کن ولی آن را، و حیوانات  پان حمل میای را که چو گرفتن زکات، بره

پروار و تربیت شده، و شیرده، و نر را مگیر، بلکه گوسفند دوساله یا بز دوساله را 

 «ست میان حیوان شیرده و بهترین آنهابگیر، و این، عدالتی ا
 .(روایت از مالک و شافعی) 

میل حد نصاب زکات معتبر بچة حیوان برای تک: ابوحنیفه، شافعی و ابوثور گویند

 .نیست مگر این که حیوان بزرگ در حد نصاب باشند

آیند خواه از  ها به حساب می در تکمیل حد نصاب کوچک: همچنین ابوحنیفه گوید

شوند و زکات آنها  آنها متولد شده باشند یا آنها را خریده باشد و داخل سال مالی می

 .دهد را می

نصاب بوده و تولد آن قبل از سپری شدن سال  متولد از: شافعی شرط کرده که

اما کسی که، تنها دارای گوساله، بزغاله و بره و فصل، باشد که در حد نصاب . باشد

 .باشند، در نزد ابوحنیفه، محمد، داود و شعبی، زکات بر وی واجب نیست

چون آنها در . ها نیز به مانند بزرگترها واجب است در نزد مالک، زکات در کوچک

 .باشند ساب با بزرگترها معتبر هستند، بنابراین به تنهایی، نیز معتبر میح

ها زکات گرفته  در زکات کوچکترها از میان همان: در نزد شافعی و ابویوسف

 .شود می

 :ـ زکات خلیطین9

_______________ 

 .بود  سو ابوبکر صخدا منضور او، رسول - 
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شود که هر قطعه، مالک خود را دارد و  خلیطین به مجموع دو قطعه احشام گفته می

 .اند به هم مخلوط شده

شود بالسویه از طرف دو  زکاتی که از خلیطین گرفته می»: فرمود صخدا سولر

 .(روایت از بخاری و مالک) .«شود مالک آن پرداخت می

هرگاه دو نفر احشام خود را باهم مخلوط کرده و به حد : تفسیر حدیث این است

 .پردازند اب رسید زکات آنرا هر دو به نسبت احشام خود مینص

دو خواهر مسلمان هر یک دارای بیست رأس گوسفند بوده و باهم  اگر: برای مثال

مخلوط کردند و مجموعاً به حد نصاب که چهل رأس است رسید باید یک رأس را 

 .کنند در زکات آن بدهند و هزینة آن را بالسویه میان خود تقسیم می

و این در صورتی است که دو شریک حیوانات خود را باهم مخلوط کنند و به 

رد آن زکات بر هر دو واجب و هر یک به نسبت سهم خود در پرداخت آن مکلف مج

 .باشد می

 :خلیطین باید دارای شروط ذیل باشند

 .ـ یک چوپان داشته باشد1

 .ـ یک چراگاه داشته باشد2

 .ـ یک محل استراحت داشته باشد6

 .ـ یک محل آسایش شبانه داشته باشد4

ر فرار از زکات دو قطعه احشام جداگانه را جایز نیست به خاط ،خواهر مسلمان ای

 .باهم جمع، یا یک قطعه خلیط را از هم جدا ساخت

 :ـ باهم جمع کردن چند نوع در دادن زکات11

آیند  در دادن زکات، گوسفند و بز باهم جمع شده و یک جنس به حساب می

د، شون شتر عربی با شتر خراسانی جمع می. شود همچنین گاومیش با گاو جمع می

در غنمی زکات هست »: چنانچه در حدیث فرمود .باشند چون هر دو از یک جنس می

 .«که بدون نیاز به علف دادن در چراگاه بچرد
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در هر سی رأس گاو »: و فرمود. «در هر پنج شتر زکات هست»: همچنین فرمود

 .«زکات واجب است
 

 ـ زکات رکاز و معادن17

 :ـ معنی رکاز1

 .ده و به معنای مخفی استرکاز مشتق از رکز، بو 

رکاز اسم چیزی است که خالق، یا مخلوق، آن را مخفی کرده : گوید ابوحنیفه

: ام این است که آنچه در آن اختالف نداریم و از اهل علم شنیده: مالک گوید. است

رکاز عبارت از اموال مدفون دوران جاهلیت است که با ثروت بدست نیامده : گویند می

 .آید ینة زیاد و زحمت فراوان بدست میو بدون صرف هز

. شود آید رکاز نامیده نمی اما آنچه با صرف سرمایه و زحمت فراوان بدست می

 .گردد رود و نفعی عاید صاحب آن نمی چون گاهی این زحمت و هزینه به هدر می

 :ـ رکازی که زکات در آن واجب است2

نقره، آهن، و برنز، مس، : رکازی که زکات در آن واجب است عبارت است از

 :ظروف و امثال آن

. باشد این، مذهب احناف، حنابله، روایتی از مالک و یکی از دو قول شافعی می

 .خمس بجز در طال و نقره واجب نیست: شافعی در قولی دیگر گوید

 :ـ مقدار واجب در رکاز3

 .مقدار واجب در زکات رکاز خمس است

وایت از مالک و قول جدید شافعی است، این مذهب ابوحنیفه، احمد، و أصح دو ر

 .اما بدون خالف، سپری شدن سال بر آن شرط نیست. و نصاب در آن معتبر است
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ترین مالک آن سرزمین است اگر شناخته  مانده، مال قدیمی اما چهار پنجم باقی

شناخته شوند، در غیر گیرد اگر  او تعلق میشود، اگر فوت کرده باشد به ورثة 

 .این مذهب ابوحنیفه، مالک، شافعی و محمد است. المال تعلق دارد بیت صورت به این

مال آن کسی است که آن را پیدا کرده است به شرط : احمد و ابویوسف گویند

که صاحب زمین ادعای آن را نکند، اگر ادعای مالکیت آن کند باالتفاق ادعای او  این

 .پذیرفته است

 :ـ دادن خمس بر چه کسی واجب است4

ابر رأی جمهور هرکس آن را بیابد، مسلمان، یا ذمی، کبیر، یا صغیر، عاقل، یا بن

اما ولی صغیر و دیوانه مسئول پرداخت خمس . دیوانه، دادن خمس بر او واجب است

 .هستند

مام کسانی را که از اهل علم سراغ داریم بر این مسئله اجماع دارند ت: منذر گفته ابن

این، گفتة مالک، اهل مدینه، ثوری، . ید خمس آن را بپردازداگر ذمی آن را بیاید با: که

 .باشد اوزاعی، اهل عراق و اصحاب رأی می

 .خمس، زکات است و بر ذمی واجب  نیست: و شافعی گفته

 :ـ محل صرف خمس5

محل مصرف خمس همانان محل : رأی ابوحنیفه، مالک و احمد بر این است که

 .است ءمصرف فی

 .صرف خمس، محل مصرف زکات استمحل م: در نزد شافعی

 

 :ـ معدن6

 :علماء دربارة معدنی که زکات در آن واجب است اختالف دارند
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هر چیزی که از زمین استخراج گردد و دارای قیمت : امام احمد بر این رأی است

طال، نقره، آهن، مس، سرب، یاقوت، زبرجد و : باشد، زکات در آن واجب است مانند

 .، عقیق، کحل، و زرنیخ، قیر، نفت، گوگرد، و امثال آنزمرد، فیروزه، بلور

در نزد وی رسیدن به حد نصاب به صورت مستقیم، یا با تخمین قیمت، شرط 

 .وجوب زکات است

طال، : هرچه به وسیلة آتش ذوب شود یا خالص گردد مانند: امام ابوحنیفه گوید

 .نقره، آهن و مس، زکات در آن واجب است

یاقوت : قیر، و جامداتی که با آتش ذوب نشوند مانند: تی مانندولی زکات در مایعا

بلکه او در کم و زیاد . حد نصاب هم در آن شرط نیست. زکات در آنها واجب نیست

 .آن خمس را واجب کرده است

داند و  شود واجب می ای که استخراج می امام شافعی، زکات را تنها در طال و نقره

 .اند مشروط به حد نصاب کردههر دو، زکات طال و نقره را 

در آن معتبر نبوده، و به ( سپری شدن یک سال)حول : همگی بر این اتفاق دارند

 .شود مانند زرع به محض دستیابی به آن، زکات آن واجب می

است و مصرف آن، همان مصرف ( یک چهلم)در نزد هر سه، زکات آن ربع عشر 

 .صرف فئ استزکات است، ولی به نزد ابوحنیفه مصرف آن، م

 ـ دربارة مال بدست آمده11
اگر کسی مالی بدست آورد که گذشت سال در آن معتبر است و جز آن مالی دیگر 

نداشته باشد و آن مال پیدا شده و به حد نصاب رسیده باشد، یا این که از جنس آن، 

مالی دیگر داشته و مجموع هر دو مال به حد نصاب برسند از آن وقت، سال آن آغاز 

 .شود و هرگاه سال آن تمام شد زکات در آن واجب می. شود می

ولی اگر مال بدست آمده نفع تجارت، یا بچة حیوانات زکات باشند، سال اصل 

اما اگر مال . شود معتبر است و توجهی به سال نفع و نتایج به صورت جداگانه نمی
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باشد، سال آن بدست آمده غیر از نفع و بچة حیوانات باشد و به حد نصاب رسیده 

 .شود مستقالً آغاز می

بنابراین، اگر مالی به کسی بخشیده شود یا از راه ارث به وی برسد، تا سپری شدن 

 .یک سال مالی بر آن، زکات در آن واجب نیست

زکاتی در آن نیست تا اینکه یک سال تمام بر آن : روایت شده که ب عمر از ابن

 .سپری شود

بر مال بدست آمده سپری نشود زکات در آن نیست، تا یک سال : ابوحنیفه گفته

مگر این که از جنس آن مالی در حد نصاب داشته باشد که در این صورت اگر یک 

ساعت قبل از اتمام سال آن، آن را بدست آورد کم باشد یا زیاد، زکات در آن واجب 

، است و مال بدست آمده تابع آن مال اصلی است که یک سال را تمام کرده است

 .خواه، طال باشد یا نقره یا مواشی و امثال آن

شود مگر این که یک سال  از مال بدست آمده زکات داده نمی: امام مالک گفته

کند که آیا در نزد یابنده مالی باشد که از آن  فرقی نمی هیچ. کامل بر آن سپری شود

د، دارای احشام زاد و ول شود یا خیر، به غیر از احشام، اگر کسی بدون زکات داده می

شد، اگر آنچه در نزد خود دارد در حد نصاب باشد احشام بدست آمده نیز در 

شوند، و اگر نداشت، سال آن از روز دستیابی به آن آغاز  چرخش سال تابع آن می

مادران احشام  لو ولد بدست آیند سال آن همان سا شود، و اگر احشام از راه زاد می

 .نصاب باشد یا خیراست، اعم از این که در حد 

سال مال بدست آمده مستقالً حساب شده و داخل سال احشامی : شافعی گوید

شود که قبالً داشته، مگر اوالد احشام که اگر مادران آنها در حد نصاب باشند، با  نمی

 .شوند شوند و اگر مادران آن در حد نصاب نباشند با آن حساب نمی آنها حساب می

بدون اتمام حول در هیچ مالی زکات نیست، علی، : اند هاز جمله کسانی که گفت

 .باشند می ابوبکر، عایشه و ابن عمر 

 ـ تلف شدن زکات15
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اگر تمامی زکات یا بخشی از آن که از مال جدا شده و کنار گذاشته شده است 

تلف گردد، بر تو واجب است آن را جبران کنی چون پرداخت آن برذمة تو است و با 

 .گردد ساقط نمیتلف شدن آن 

 .کند کفایت می: عطاء گفته. کند تلف شدن آن تو را کفایت نمی: حس بصری گفته

 شود ـ با تأخیر در دادن زکات؛ زکات ساقط نمی19
هایی اهل آن بالد زکات  اگر ستمگران بر بالدی تسلط یافتند و سال: منذر گوید ابن

نجا بازپس گرفت بنابرقول ادا نکردند، سپس امام مسلمین بر آن جا پیروز شد و آ

های گذشته را باید بستاند، اگر چه چندین سال بر  مالک، شافعی و ابوثور، زکات سال

 .آن سپری شده باشد

ای خواهر مسلمان، دادن قیمت به جای اموالی که نصاً ذکر شده جایز نیست مگر 

 .که، عین مال، یا جنس آن موجود نباشد این

اعم از این که بر عین مال   ی آن را جایز شمردهابوحنیفه پرداخت قیمت به جا

دست بیابد یا نیابد زیرا زکات حق فقیر است، و در نزد فقیر تفاوتی میان قیمت و عین 

در حقیقت، زکات در عین مال واجب بوده و جز در حال : شوکانی گفته. مال نیست

 .وجود عذر، عدول از آن جایز نیست

به جای زکات جو و ذرت، پارچة : گفت به اهل یمن س معاذ: بخاری گوید

 .تر است ابریشم، یا لباس، تحویل من دهید، چون برای شما آسان

 ـ مصارف زکات13
مصارف زکات هشت گروه هستند که خداوند متعال آنها را در کتاب خود، ذکر 

 :فرماید کرده و می
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﴿                                 

                           

 ﴾ (61/ توبه). 
ای بر]زکات خمصوص مستمندان، بیچارگان، گردآورندگان آن، کسانی که جلب حمبت آنان »

این، یک . باشد شود، بردگان، بدهکاران، در راه خدا، و واماندگان در راه می می[ پذیرش اسالم
 .«فریضة مهم اهلی است، و خدا دانا و حکیم است

 

 :عبارتند ازگانه  مصارف هشت

 :ـ فقراء1

اش را از حیث  های خود و خانواده شود که نتواند نیازمندی فقیر به کسی گفته می

زکات از ثروتمندان »: در حدیث معاذ آمده که. مین کندشاک و مسکن تأخوراک و پو

 .«گردد شود و بر فقراء توزیع می گرفته می

 :ـ مساکین2

شود که از تکدی اجتناب کرده و مردم  مساکین به فقرایی گفته می: در حدیث آمده

ست مسکین کسی نی»: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهریره. به حال او آگاه نیستند

که با یک یا دو عدد خرما، یا یک لقمه و دو لقمه نان نیازش برآورده شود بلکه آن 

: کند، اگر خواستید این آیه را بخوانید کسی است که از سؤال و تکدی خودداری می

﴿      ﴾ [266: بقره.] « [  چیزى]با اصرار از مردم

 «خواهند نمى
گرد بوده و با یک لقمه و  مسکین آن کسی نیست که دوره»: فرموددر روایتی دیگر 

دو لقمه و یک خرما و دو خرما او را از خود برانی، اما مسکین کسی است که نه 

شناسد که بر وی صدقه دهد،  نیاز کند و نه کسی او را می چندان مالی دارد که او را بی

 .(علیه متفق) .«کند و گدایی هم نمی
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 :زکات ـ عاملین بر3

المال جایز است در مقابل کارش  آوری زکات برای بیت برای مأمور اخذ، و جمع

زکات »: دلیل حدیث که فرمودزکات را به عنوان اجرت ولو این که ثروتمند باشد، به 

برای عامل زکات، برای کسی که آن : به جز برای پنج نفر. برای ثروتمند حالل نیست

اهلل،  سبیل برای مجاهد فیید، برای شخص بدهکار، را با سرمایة خود خریداری نما

 .«برد برای مسکینی که بخشی از آن را برای ثروتمندی به هدیه می
 .(شیبه ابی روایت از احمد و ابن) 

 :القلوب ةلفـ مؤ4

شود اسالم آن ضعیف، و در میان خانواده و قوم از جایگاه  به کسی گفته می

مستحب است به . نفوذ کالم بر آنان برخوردار باشد مند بوده و از اجتماعی بلندی بهره

چنین کسی زکات داده شود تا وسیلة تألیف او شود و نفع او بیشتر و از شرش در 

 .امان بماند

رود، و  اش می جایز است به کافری داده شود که امید مسلمان شدن او، و خانواده

 .کاری است در راه دعوت به سوی اسالم این

 :ـ رقاب5

خواهد به وسیلة دریافت زکات خود را  ای مسلمان است که می از آن برده مراد

 .بازخرید نموده و در راه خدا آزاد گردد

اگر مسلمانی مکاتب بود الزم است مقداری به او داده شود که به وسیلة آن بتواند 

 .اقساط کتابت را بپردازد و آزاد شود

 :ـ غارمین6

مل بدهی شده و در غیر از معصیت خدا و شود که متح بدهکارانی گفته میبه 

رسولش بوده باشد، به چنین کسی به مقدار بدهی که بر دوش دارد زکات داده 

گدایی به جز برای سه کس حالل »: فرمود صخدا شود، به دلیل حدیث که رسول می
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گیر؛ برای بدهکار بریده از سرمایه و برای کسی که دیة  نوای زمین برای بی: نیست

 .(روایت از ترمذی) .«بر ذمه دارددردآور 

 :اهلل سبیل ـ فی7

منظور از آن، هر عملی است که مورد خشنودی خدای سبحان قرار گیرد و شامل 

های  ها، محل مصالح عمومی، مانند مساجد، مدارس، اردوگاه پناهندگان، بیمارستان

ار شدن و گردد کما این که جایز است زکات برای همو اسکان موقت و امثال آنها می

 .تأمین راه حجاج خرج شود

 :السبیل ـ ابن 8

او شود که از بالد خود دور مانده است، و مقداری از زکات که  به مسافری گفته می

هر چند در والیت خود . شود نیاز نماید به وی داده می را تا رسیدن به والیت خود بی

دستی برای وی عارض ثروتمند باشد، چون در حال سفر و دوری از منزل، فقر و تنگ

 .شده است

هرگاه مسافری که از بالد خود دور مانده، و برای او، : علماء بر این اتفاق دارند

آمده مقداری از زکات به  دسترسی به اموالش میسر نیست، با توجه به تنگدستی پیش

اش برگردد، و مشروط  شود تا بتواند کارهای خود را انجام دهد و به خانه وی داده می

 .اند بر اینکه سفرش برای طاعت یا الاقل مباح بوده و معصیت نباشد ردهک

 :علماء دربارة سفر مباح اختالف دارند

تواند زکات بگیرد اگر چه سفرش برای استراحت  در نزد علمای شافعیه، مسافر، می

 .و شادی مشروع باشد

 :در نزد ایشان مسافر دو قسم است

 .دیار خود باشدمسافری که غریب و خارج از : نخست

 .مسافری که در داخل کشور خود یا کشور محل اقامت خود سفر نماید: دوم
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هر دو قسمت حق گرفتن زکات را دارند ولو این که بتواند کسی را بیابد و از وی 

 .قرض بگیرد و در دیار خودش توانایی ادای آن را داشته باشد

ر حال گذر باشد نه مستحق زکات است که د در نزد مالک و احمد، مسافری،

مسافری که در حال آغاز سفر است، و به مسافری که بتواند قرض کند زکات داده 

 .شود شود، اگر مالی برای بازپرداخت قرض نداشت از زکات به وی داده می نمی

 ـ آراء فقهاء در توزیع زکات16
ولی فقهاء، در نحوة توزیع زکات گانه هستند،  تحقین همان اصناف هشتمس

کننده زکات، خود مالک یا  اگر پخش: شافعی و اصحاب او گویند: الف دارنداخت

اگر . سهم عامل ساقط و باید بر هفت صنف باقی مانده توزیع گردد نمایندة او باشد

های  شود و در صورت وجود گروه موجود بودند واال به آنان که موجودند داده می

 .آن را ترک کند ضامن سهم آن استگروهی ترک شود، اگر  نیازمند، جایز نیست هیچ

اگر مال زکات بسیار باشد و به همة اصناف برسد باید بر آن : ابراهیم نخعی گوید

 .تقسیم کند، و اگر کم بود جایز است به یک صنف داده شود

تقسیم آن بهتر است و اگر آن را به یک گروه تخصیص دهد : احمدبن حنبل گوید

 .کافی است

و جو نموده و نیازمندان و  نیاز را جست در میان آنان محلسعی کند : مالک گفته

اگر یک سال در میان فقرا نیاز را بیشتر احساس کرد آنان . فقرا را در اولویت قرار دهد

را مقدم بدارد، و اگر در میان گروه مسافران بیشتر آن را مشاهده بکند، زکات را برای 

 ...آنان خرج کند و هکذا

تواند  ها که بخواهد می در میان هر کدام از گروه: گویند احناف و سفیان ثوری

برای او جایز است آن را به یک نفر در میان یکی : ابوحنیفه گوید. را توزیع کندزکات 

  .از اصناف تخصیص دهد
چون عبارت ذیل با عبارت قبلی ارتباط  محذوف است، چیزی در اینجاظاهرا  )

 مصحح (لطفا دقت شود ندارند،
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شوهر نباید زکات را به : اجماع اهل علم بر این است: منذر گوید ابن: ـ همسر1

. نیاز است و از گرفتن زکات بی چون نفقة همسر بر شوهر واجب. همسرش بدهد

تواند زکات را به اسم فقیر به والدینش بدهد، مگر این که بدهکار باشند  همچنین نمی

 .شود تا قرض خود را بپردازند که در این صورت از سهم غارمین به آنان داده می

جایز است همسر، زکات مالش را به شوهرش : ـ جواز دادن زکات به شوهر2

 .های هشتگانه باشد بدهد اگر جزء آن گروه

فتوا داد  س مسعود به زینب، همسر ابن صخدا در حدیث صحیح آمده که رسول

 صخدا د و رسولهای یتیم خود بده مسعود و به برادرزاده که زکات خود را به ابن
اجر زکات و اجر »: ت از دو ناحیه مأجور خواهد بوددر اینصور زینب: فرمود

 .(روایت از بخاری) .«خویشاوندی

منذر، ابویوسف، محمد، اهل ظاهر و روایتی از احمد  و این، مذهب شافعی، ابن

. جایز نیست، همسر، زکات خود را به شوهرش بدهد: ابوحنیفه و غیر او گویند. است

 .حدیث زینب دربارة صدقة تطوع بوده نه زکات: اند و گفته

اگر از آن زکات نفقة همسر را تأمین کند جایز نیست، اما اگر آن را در : مالک گفته

 .غیر آن، صرف کند جایز است

 ـ مستحب است صدقه پنهانی داده شود15
ه آشکارا دادن زکات و صدقات بدون این که هدف تظاهر داشت: حزم گوید ابن

 .باشد نیکو است، ولی پنهانی دادن آن بهتر است و این قول اصحاب ما است

 .بهتر است زکات آشکارا داده شود: مالک گوید

 .ت تفاوت وجود ندارددلیلی بر صح: حزم گفته ابن

 :فرماید خداوند متعال می

﴿                             

 ﴾ (821/ بقره). 
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اگر صدقات را آشکار کنید چه خوب و اگر آن را پنهان دارید و به نیازمندان بپردازید برای »
 .«مشا هبتر است

هفت نفر در زیر سایة پروردگار، در »: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهریره

پیشوای عادل، جوانی که با : اهند گرفتای جز سایة او نیست، قرار خو روزی که سایه

عبادت خداوند بزرگ شده است، کسی که دلباختة مساجد است، و دو کس که به 

خاطر خدا یکدیگر را دوست داشته و بر این دوستی باهم جمع و از هم جدا 

شوند، مردی که از طرف یک زن زیبا و صاحب جاه و مقام فراخوانده شود ولی در  می

ترسم، کسی که چنان مخفیانه صدقه دهد که دست چپ  ن از خدا میم: جواب بگوید

او از دست راستش آگاه نباشد و کسی که در خلوت به یاد خدا مشغول و بر اثر 

 .«ندامت از گذشتة خود چشمانش لبریز از اشک شود
 .(روایت از مالک و بخاری و مسلم) 

ز آن  مبالغه در پنهان منظور ا: اند علماء در تفسیر بیان دست راست و چپ گفته

المثل راست و چپ را  باشد و به همین خاطر است به صورت ضرب نمودن صدقه می

اگر دست چپ را یک انسان هشیار فرض کنیم از صدقه : ذکر کرده است، به این معنی

خبر بماند چون در پنهان کردن نهایت کوشش خود را انجام داده  دست راست بی

 .است

 ـ زکات فطر51
ه رمضان زکات فطر بر یکایک مسلمانان، بزرگ و کوچک و مرد، و زن، و در ما

 .آزاد و برده واجب است

که در حالت ]و مقدار آن برای هر نفر یک صاع از غذای معمولی عادی است 

: اند  عمر و غیر ایشان که گفته ، به دلیل حدیث ابن[شود اختیار خورده می

فرض کرده که مقدار آن یک صاع از در ماه رمضان زکات فطر را  صخدا رسول»

کوچک و بزرگ مسلمانان واجب  خرما یا جو است که بر، برده و حر، زن و مرد،

 .«است
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زی به غیر از زکات فطر بر بنده مسلمان دربارة غالمش چی»: در صحیح مسلم آمده

به گفتة . مقدار آن یک صاع گندم یا غیر آن است. یندجمهور، بر این رأ «واجب نیست

زبیر و  عباس، ابن منذر، بعضی از صحابه مانند علی، عثمان، ابوهریره، جابر، ابن ناب

 .اند صاع دانسته ابوبکر، مقدار آن را در گندم نیم مادرش اسماء بنت

 :ـ حکمت آن1

دار از آثار بطالت و  زکات فطر واجب شده تا بدان وسیله نفس مسلمان روزه

 .گری و گناه پاکیزه گردد بیهوده

ین کمکی برای فقراء و نیازمندان باشد، چنان که بعضی از فقراء و مساکین را همچن

 .دارد از تکدی در روز عید باز می

ای  زکات فطر را فرض کرده تاهم وسیله صخدا رسول»: گوید ب عباس ابن

. ای برای مساکین باشد برای پاکیزگی از بیهودگی و گناه گذشته باشد و هم طعمه

نماز عید بپردازد، زکاتی است مقبول، و هرکس بعد از نماز عید  هرکس آن را قبل از

 .(ماجه و دارقطنی روایت از ابوداود، و ابن) .«ای از صدقات است آن را بپردازد صدقه

 :شود ـ مقدار آن و انواع غذاهایی که از آن زکات فطر داده می2

پنیر، یا برنج، یا مقدار زکات فطر یک صاع از گندم، یا جو، یا خرما، یا مویز، یا 

 .ذرت و امثال آن از قوت معتبر است

شود، خواه گندم  خارج می  هر یک صاع چهار مد است و از قوت غالب منطقه

در میان ما بود،  صخدا در زمانی که رسول»: گوید سابوسعید خدری. باشد یا غیر آن

اع از گندم، یا دادیم، و مقدار آن یک ص زکات فطر را برای صغیر، کبیر، حر و برده می

دادیم تا این که معاویه به قصد حج،  جو، یا خرما، یا مویز بود، و ما پیوسته آن را می

یا عمره به مکه آمد و بر منبر برای مسلمانان سخرانی کرد، و از جمله مطالبی که در 

دو مد از گندم شام معادل یک صاع : رأی این است: سخنانش آورد این بود که گفت
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ولی من : ابوسعید گوید. مسلمانان از آن پس به رأی او عمل کردندخرما است، 

 .«شخصاً تا زنده هستم یک صاع کامل را خواهم داد
 .(روایت از جماعت) 

که زکات فطر از جنس انواع طعام باشد و به جز در حال : واجب این است

به اخراج قیمت  صخدا ضروری، به جای آن قیمت طعام داده نشود، زیرا از رسول

 .ثبوت نرسیده همچنین از اصحاب چنین امری نقل نشده است

هرگاه بخواهد گندم  :ولی ابوحنیفه اخراج قیمت را جایز دانسته و گفته است

 .پرداخت کند نیم صاع کافی است

 ـ بر چه کسی زکات فطر واجب است؟3

زکات فطر بر هر مسلمان حر که دارای یک صاع بوده و از قوت شب و روز عید 

 .اش بیشتر باشد، واجب است ی خود و خانوادهبرا

 .حق همین است: شوکانی گفته. این مذهب مالک و شافعی و احمد است

 .در نزد احناف دهندة زکات فطر باید ملک نصاب داشته باشد

زکات فطر خودت و افراد تحت نفقة تو مانند خادم و غیره بر  ،ای خواهر مسلمانم

 .تو واجب است

  :شود ب میـ چه زمانی واج4

گردد و در تعیین  زکات فطر در آخرماه رمضان واجب می: فقهاء بر این اتفاق دارند

 :وقت آن اختالف دارند

: اند ثوری، احمد، اسحاق، شافعی در قول جدید و مالک در یکی از دو روایت گفته

وقت وجوب آن غروب خورشید شب عید است، چون روز عید روز فطر رمضان 

وقت : اند لیث، شافعی در قول قدیم و مالک در روایت دوم، گفته ابوحنیفه،. است

 .وجوب آن طلوع فجر روز عید است

 :ـ تعجیل در پرداخت آن قبل از فرا رسیدن وقت آن5
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تعجیل در دادن زکات فطر، یک، یا دو روز قبل از عید : جمهور فقهاء بر این رأیند

ر فرمود قبل از خارج شدن به ما ام صخدا رسول»: گوید ب عمر ابن. جایز است

 .(ماجه مسلم، ابوداود و ابن ،روایت از بخاری) .«برای نماز عید، آن را بپردازیم

 .داد یک، یا دو روز قبل از عید آن را می ب عمر ابن: نافع گوید

 :و در بیشتر از آن اختالف دارند

شافعی  .در نزد ابوحنیفه جایز است آن را قبل از فرارسیدن رمضان پرداخت نمود

روز قبل یک یا دو : مالک گوید. جایز است در اول رمضان آن را پرداخت کرد: گوید

و . از احمد نیز این قول مالک مشهور است. از عید جایز است زکات فطر داده شود

 .تأخیر آن از روز عید جایز نیست: ائمه بر این اتفاق دارند

خت کند، زکات پذیرفته است هرکس قبل از نماز عید آن را پردا»: یث آمدهدر حد

 .«ای از صدقات است و هرکس بعد از نماز پرداخت نماید، صدقه
 .(الترهیبوالترغیب و ،یةالرا نصب) 

 :ـ مصرف زکات فطر6

های عمومی است با این تفاوت که در  مصرف زکات فطر همانند مصارف زکات

 صخدا حدیث رسولبه دلیل . اینجا، فقراء و مساکین بر سایر اصناف اولویت دارند
 .«نیاز کنید ، بی[گدایی کردن]آنان را در این روز از سؤال »: که فرمود

 .(روایت از بیهقی، و دارقطنی) 



 فقه جامع بانوان        313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدقات



 فقه جامع بانوان                                                                                          314

 

 ـ صدقه تطوع7
 :فرماید اسالم همه را بر دادن صدقه تشویق کرده و خداوند متعال می

﴿                               

                     ﴾  (861/ بقره). 
ای است که هفت خوشه  دانه ندکنند، مهان خود را در راه خدا صرف می مثل کسانی که دارایی»

کند و خدا  هر خوشه صد دانه باشد و خداوند برای هرکه خبواهد آن را چندین برابر میبرآرد و در 
 .«دارای نعمت فراوان و آگاه است

 :فرماید همچنین می

﴿                             

 .(2/ حدید) ﴾
و از آنچه مشا را در آن جانشني ساخته است ببخشيد، كه مؤمنان و خبشندگانتان پاداشى بزرگ »
 .«دارند

 :فرماید و می

﴿                        

 ﴾ (08/ عمران آل). 
دارید ببخشید و هرچه را ببخشید  یابید مگر آن که از آنچه دوست می یبه نیکی دست من»

 .«خدا بر آن آگاه است
شود دو فرشته  دربامداد هر روزی که بر بندگان سپری می»: فرمود صخدا رسول

کند جایگزین عطا  خدایا به آن کس که انفاق می. کنند آیند و دعا می از آسمان فرود می

 .(مسلم) .«کند خسارت بده که از انفاق خودداری میفرما، خدایا به آن کس 

صدقه خشم خداوند را فرونشانده و از مردن ناهنجار جلوگیری »: همچنین فرمود

 .(ترمذی) .«نماید می

 یت قرار دارندلووـ آنان که برای دریافت صدقه در ا1
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لیل به د. سزاوارترین مردم برای دریافت صدقه، اهل خانواده و خویشاوندان هستند

هرگاه یکی از شما نیازمند بود باید از خود »: فرمود صخدا که رسول س حدیث جابر

شروع کند، و اگر بیشتر از آن داشت بر عیالش انفاق کند، و اگر بیشتر از آن داشت بر 

 .خویشاوندان انفاق نماید و اگر بیشتر از آن داشت بر مستحقان اطراف خود انفاق کند

ل نسان همین اندازه از گناه بس است که افراد تحت تکفبرای ا»: همچنین فرمود

 .(روایت از مسلم و ابوداود) .«فاق نکندخود را ضایع نموده و بر آنان ان

 :ـ صدقه دادن به جای مادر5
اهلل مادرم فوت  یا رسول: سؤال کرد صخدا مردی از رسول»: گوید ب عباس ابن

من : بله، گفت: رساند؟ فرمود عی میاگر به جای او صدقه بدهم به او نف. نموده است

 .«گیرم که آن را برای مادرم صدقه کردم باغی دارم تو را شاهد می
 .(روایت از پنج راوی به جز مسلم) 

ای بهتر  مادرم فوت کرده چه صدقه ،خدا گفتم ای رسول»: گوید س سعدبن عباده

قة مادر سعد این صد: پس او چاه آبی را حفر کرد و گفت. بخشش آب: است؟ فرمود

 .(روایت از ابوداود و نسائی) .«است

 ـ صدقة زن از مال شوهر9
هرگاه زن بدون فساد و اسراف از طعام »: فرمود صخدا رسول: گوید ل عایشه

منزلش چیزی ببخشد به او اجر انفاق داده خواهد شد و به شوهرش اجر کسب آن و 

کدام کاسته  ز اجر هیچبه نگهدارندة آن نیز اجر نگهداری داده خواهد شد و ا

 .(بخاری) .«شود نمی

زن »: فرمود شنیدم که می صخدا الوداع از رسول در خطبة حجه: ابوامامه گوید

تواند  غذا را هم نمی: نباید بدون اجازه شوهرش از مال او چیزی ببخشد، سؤال کردند

 .(ترمذی) .«غذا از بهترین اموال ما است: ببخشد؟ فرمود
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حدیث جایز نیست زن از مال شوهرش بدون اجازه او چیزی را  با استدالل به این

 .صدقه کند

 ـ صدقه باید از کسب پاک باشد3
 :فرماید کند، چنانچه می ای را قبول نمی خداوند متعال به جز از کسب پاک، صدقه

﴿               ﴾  

 .(236/ بقره) 

 .«ترمجة آیه گذشت»
هرکس به اندازه یک دانة خرما از کسب »: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهریره

گمان خداوند آن را با دست راست  بی( و خداوند جز پاک نپذیرد)پاک صدقه کند 

که یکی از شما  دهد چنان خود قبول فرموده و سپس آن را برای صاحبش افزایش می

خرما به اندازة کوهی بزرگ کند، تا در عاقبت آن یک دانه  بچه شتر خود را تربیت می

خداوند صدقه را از روی غل و »: ابوملیح به نقل از پدرش آورده بخاری) «شود می

 .(ابوداود) .«پذیرد غش و فریب، و نماز بدون وضو را نمی

 ـ نهی از گدایی6
م از شما اگر هر کدا»: فرمود شنیدم که می صخدا از رسول: گوید س ابوهریره

باری از هیزم را بر پشت خود حمل کند و از آن  صبحگاهان به صحرا برود و کوله

نیاز نماید، برای او خیلی بهتر از آن است  صدقه داده و خود را به وسیلة آن از مردم بی

همانا دست باال . که دست گدایی به سوی کسی دراز کند تا چیزی به او بدهد یا ندهد

دست پایین و گیرنده است، و در انفاق کردن، اول از افراد تحت و بخشنده بهتر از 

 .(روایت از بخاری و مسلم و ترمذی) .«تکلف خود آغاز کن

به ما امر کرد صدقه بدهیم در آن وقت  صخدا رسول»: گوید سبن خطاب  عمر

گیرم، چون تاکنون یک بارهم از وی  امروز از ابوبکر پیشی می: مالی داشتم، گفتم

 صخدا ام را برای صدقه آوردم، رسول ام، به همین خاطر نصف سرمایه گرفتهپیشی ن
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ابوبکر . ای؟ گفتم به همین مقدار ات چه چیزی باقی گذاشته برای خانواده»: فرمود

چه چیزی برای : از او سؤال کرد صخدا تمامی سرمایة خود را آورد، رسول

عمر . ام برای آنها باقی گذاشته خدا را خدا و رسول: ای؟ گفت ات باقی گذاشته خانواده

 .«گیرم چیزی از تو پیشی نمی گفتم دیگر هرگز در هیچ: گوید
 .(روایت از ابوداود و ترمذی) 

دهنده ضعیف و ناتوان باشد و کسانی هم تحت تکلف او باشند  اگر شخص صدقه

 .که نفقه آنان بر او واجب باشد، نفقه صدقه دادن تمامی سرمایه مکروه است

بودیم ناگهان مردی با در دست  صخدا روزی در خدمت رسول»: گوید سجابر

خدا، من این طال را در معدن  ای رسول: مرغ از طال آمد، گفت داشتن اندازة یک تخم

از  صام آن را بگیر، چون صدقه است، و غیر از آن چیزی ندارم، پیامبر بدست آورده

حضرت از وی روی برگرداند، وی روی برگرداند، آن مرد از سمت چپ آمد، باز آن 

آن را گرفت و پرت کرد که اگر به او اصابت  صسپس از پشت آمد، و حضرت

یکی از شما هرچه را که دارد صدقه »: کرد، سپس فرمود کرد او را زخمی می یم

.«نیازی باشد کند؟ صدقه باید برخاسته از بی نشیند و گدایی می دهد سپس می می
 .(روایت از ابوداود و حاکم) 

 ـ باطل کردن صدقه 1
گیرد و اذیت کردن او از این راه و تظاهر و  منت گذاشتن برکسی که صدقه می

 :فرماید چنانچه خداوند می. تفاخر به آن حرام است

﴿                              

 ﴾ (864/ بقره). 
های خود را با منت و آزار پوچ و تباه نسازید،  بذل و خبشش دای کسانی که ایمان آورده ای»

 .«کند مهانند کسی که دارایی خود را برای تظاهر به مردم انفاق می
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در قیامت خداوند با سه کس صحبت نکرده و به ایشان »: فرمود صخدا رسول

ابوذر . بخشد و عذاب دردناکی در انتظار آنان است ان آنان را نمیکند و گناه نگاه نمی

خدا آنان چه  اند، ای رسول خسارتمند و مأیوس شده: در اثنای کالم آن حضرت گفت

که گوشه آن بر ]کس که برای عشوه و ناز و فخر لباس بلند  آن: کسانی هستند؟ فرمود

گذارد، و آن  ن صدقه منت میپوشد، و آن کس که با داد می[ شود زمین کشانده می

  .«فروشد کس که کاالی خود را با سوگند دروغ می

 .(روایت از احمد، مسلم، ابوداود، نسائی و دارمی) 
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 ت حجسخن

 :ـ تعریف آن7
و با دو لغت . کنی به معنی زیاد قصد کردن کسی که، تعظیمش می: حج در لغت (أ)

 .شود خوانده میحج و حج ـ با فتح، و کسر حاء ـ 

: حج در اصطالح شرع، عبارت است از مجموع اعمالی مخصوص، مانند( ب)

 .طواف، سعی، وقوف در عرفه و سایر مناسک

 :ـ حکم آن1
ا شده است و اصل در واجب ای است که دین اسالم بر آن بن حج یکی از پنج پایه

 :کتاب، سنت، اجماع است بودن آن

 :فرماید می ألخداوند: در کتاب

﴿                               

   ﴾ (02/ عمران آل). 
جا را دارند و هرکس  و حج این خانه، واجب اهلی است بر کسانی که توانایی برای رفنت بدان»

 .«نیاز است چه خداوند از مهة جهانیان بی (به خدا به خود زیان رسانده نه)کفر ورزد 
 :فرماید همچنین می

﴿         ﴾ (106/ بقره). 
 .«و حج و عمره را به متام و کمال خالصانه برای خدا اجنام دهید»

: گفت: ر پنج پایه بنا شده استدین اسالم ب»: فرماید می صخدا رسول: در سنت

اهلل، برپاداشتن نماز، روزة رمضان و حج خانة خدا برای  الاهلل و محمدرسولإ الإله

 .(متفق علیه) .«کسانی که توانایی رفتن بدان جا را داشته باشد
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در طول عمر هر مسلمانی . دارند گمان علماء بر وجوب حج اجماع بی: اما اجماع

که  صمودة حضرتیک بار حج واجب است، به دلیل فر [اگر توانای داشته باشد]

 .«حج واجب یک مرتبه است، و بیشتر از آن سنت است»: فرمود
 .(روایت از ابوداود و احمد و حاکم) 

 :ـ حکمت آن5
های حج، تطهیر  از جمله حکمت. حج بر هر زن و مرد مسلمان توانا فرض است

هرکس این خانه را »: که فرمود صنفس از آثار گناهها است به دلیل حدیث حضرت

کند و از فساد و فسق خودداری کند همانند روزی که از مادرش متولد شده از  طواف

 .(علیه متفق) .«گردد گناهانش پاک می

 :ـ شروط وجوب آن9
های آن، واجب  حج بر هر مسلمان عاقل بالغ حر توانا بر ایاب و ذهاب و هزینه

 .است و در آن خالفی نیست

که  سابی طالب ابن دلیل حدیث علیولی کودک و دیوانه مکلف به آن نیستند به 

خوابیده تا هنگام بیداری، : شود گناه سه نفر نوشته نمی»: فرمود صخدا رسول: گوید

 .«کودک تا هنگام بلوغ و بیهوش تا زمان به هوش آمدن
 .(ماجه و ترمذی روایت از ابوداود، ابن) 

که  چنان. حج بر کسی که برای انجام آن توانایی مالی نداشته باشد واجب نیست

 :فرماید خداوند می

﴿         ﴾ (836/ بقره). 
 .«کند کس جز به اندازة تواناییش تکلیف منی خداوند به هیچ»

 :ـ حج یک مرتبه است3
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شود و یک مرتبه در  که حج واجب تکرار نمی: علماء بر این مسئله اجماع دارند

ر خود نذر کند که در این صورت وفا به نذر واجب که ب مگر این. طول عمر است

 .است و افزون بر آن تطوع است

: ای ایراد کرد و فرمود برای ما خطبه صخدا رسول: گوید ب عباس ابن عبداهلل

آیا در : حابس بلند شد و سؤال کرد مردم، حج بر شما واجب شده است، أقرع بن ای»

شد  شد و اگر واجب می بله، واجب می: گفتم اگر می: خدا؟ فرمود هر سالی ای رسول

توانستید عمل کنید، پس افزون بر یک دفعه، تطوع  کردید، و نمی بدان عمل نمی

 .(روایت از احمد و ابوداود، و نسائی و حاکم) .«است

 :ـ سفر حج برای پیرزنان6
سفر حج بدون همراه محرم برای پیرزنان جایز است اگر : اند جمعی از أئمه گفته

حاتم استدالل  یی مالی و امنیت راه برایش فراهم باشد و به این حدیث عدی بنتوانا

بودم در آن هنگام مردی آمد و از  صخدا روزی در محضر رسول: گوید: اند که کرده

. فقر و تنگدستی شکایت کرد بعد از او، مردی دیگر آمد از ناامنی راه شکایت داشت

ام ولی اسم  ندیده: گفتم: ای؟ گوید هرا دید 1«حیره»عدی آی  ای: فرمود صحضرت

زن در کجاوه بینی که  اگر زنده بمانی و عمرت طوالنی باشد می: ام، فرمود آن را شنیده

چیزی هراس ندارد و کعبه  به سوی کعبه راه افتاده و به غیر از خدا از هیچ «حیره»از 

 .(بخاری) .«را طواف خواهد کرد

بدون همراهی محرم حج کرد، حج او صحیح  اگر زن مخالفت نموده و به تنهایی و

 .است

 :ـ حج زن بدون همراهی محرم5

_______________ 

 .است  ای نزدیک به کوفه قریه - 



 فقه جامع بانوان        323

 

برای زنی که به سن یائسگی رسیده است جایز است بدون محرم به سفر حج 

برود، و بنابر یکی از دو قول احمد جایز است با کسی همسفر شود که او را امین 

 .داند می

 :ـ حج زن به نیابت از میت در مقابل أجرت 1
تفاق جایز است زن به نیابت از میت حج کند و در مقابل نیابت، مالی دریافت باال

بنابریکی از دو : ولی دربارة اجیر کردن او برای اعمال حج، علماء بر دو رأیند. نماید

 .قول امامان احمد و شافعی جایز است و بنا بر قول ابوحنیفه جایز نیست

برای خود، نیز قصد حج داشت یا قصد  کند اگر زنی که به نیابت از میت حج می

ولی اگر هدف او، فقط . نفع رساندن به میت را داشت خودش در اجر آن شریک است

 .ای نخواهد داشت دریافت اجر باشد، در روز قیامت بهره

 تواند به جای دیگران حج کند؟ ـ آیا زن می4
باشد یا  از خویشاوندان] جایز است زن به جای یک زن دیگر به اتفاق علماء

. حج کند همچنین در نزد هر چهار امام جایز است زن به جای مرد حج کند [نباشد

به زن خثعمیه امر کرد به جای پدرش حج به جای آورد، آن  صخدا که رسول چنان

حج بر پدرش واجب گشته ولی او پیر و : پرسید صخدا هنگامی که زن از رسول

به جای پدرش حج »: به او فرمود صحضرت. تواند حج کند سالخورده است و نمی

 .(روایت از جماعت) .«کند

احادیثی دیگر در این باب هست و نزد اهل علم : ترمذی در تأیید این حدیث گفته

و غیر ایشان عمل بر این بوده و حج به جای میت را جایز  ص از اصحاب رسول

 .اند شمرده

 .مبارک، شافعی، احمد و اسحاق بر این رأیند ثوری، ابن

اگر میت به آن وصیت کرده باشد جایز است به نیابت از وی حج : مالک گفته

 .انجام شود
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اند  بعضی نیز حج را به نیابت از پیر و ناتوانی که قدرت آن را ندارد صحیح دانسته

 .مبارک و شافعی است و این، قول ابن

رد به جایز است زن به نیابت از زن یا مرد، و م: این حدیث دلیل بر این است که

 .نیابت از مرد یا زن حج کند و نصی که مخالف آن باشد وارد نشده است

 :خواهد به حج و عمره برود ـ زنی که می70
های سنت، باید از  اگر زنی بخواهد به حج و عمره برود مانند گرفتن روزه

 .شوهرش اجازه بگیرد

راهم شده ولی شوهر نباید زنش را از انجام حج واجب منع کند اگر شرایط آن ف

. تواند او را از نماز و روزة واجب منع نماید که نمی باشد و همراه محرم باشد چنان

که منذور باشد،  خالصه اگر زن احرام به حج واجب یا عمرة واجب گرفت ولو این

برای شوهرش جایز نیست او را از رفتن به حج بازداشته یا وادار به شکستن احرام 

علم است از جمله نخعی، اسحاق، اصحاب رأی و در اصح  کند، و این، نظر اکثر اهل

تواند مانع وی باشد چون  شوهر می: دو قول شافعی، اما شافعی در قول دوم گوید

وجوب حج به نزد وی برتراخی بوده و در یک سال معین نیست، ولی این قول 

گردد و مانند نماز واجب  صحیح نیست چون حج واجب با شروع به آن معین می

گردد، و نیز مانند قضای رمضان  ت که با تکبیر تحرم در اول وقت آن، واجب میاس

حق : هم به این دلیل که. است که با شروع به آن معین گشته و شکستن آن حرام است

های آتیه نیز از این  شوهر بر همسر تداوم دارد و اگر امسال او را از حج منع کرده سال

را منع کند و در نتیجه این عمل زوج منجر به اسقاط  تواند او حق برخوردار بوده و می

اما اگر احرام . گردد، و مانند عده نیست چون عده تداوم ندارد یکی از ارکان اسالم می

 .تواند مانع شود و احرام او را بشکند به حج یا عمرة سنت بست زوج می

ون حج، به جایز نیست زوج زوجه را وادار به شکستن احرام نماید، چ: قاضی گفته

محض شروع به آن الزم گشته و مانند حج منذور انجام اعمال آن بر وی واجب 

از امام احمد دربارة زنی که سوگند خورده روزة سنت گرفته یا حج سنت . شود می
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تواند بدون اجازه شوهر روزه باشد و حج انجام  زن می: انجام دهد نقل شده که گفته

 .رفتار کرده استدهد چون هم خود و هم شوهرش را گ

تواند زنش را از انجام حج واجب باز دارد مادام که شرایط  به نظر من، شوهر نمی

چون همراهی محرم واجب . ام آن توانا و محرمی همراه او باشدبر انج آن فراهم و

تواند زوجه را از واجباتی مانند نماز و روزه باز دارد، اما اگر شرایط  است، و زوج نمی

تواند او را از رفتن به سفر حج باز دارد، زیرا در این صورت حق  اشد میحج فراهم نب

تواند همانند روزة  بنابراین، می. شود که واجب نیست شوهر به واسطة چیزی ساقط می

سنت مانع او شود و از رفتن به سفر حج و بستن احرام برای آن او را بازدارد، و 

 .خالفی در این نیست

تواند زنش را از انجام حج سنت  ماع اهل علم، شوهر میبه اج: منذر گوید ابن

شود، پس زوج  بازدارد، زیرا این، سنتی است که باعث اسقاط حق واجب زوج می

تواند از اجازة  تواند همانند اعتکاف مانع حج زنش شود، و اگر شوهر اجازه داد می می

حض شروع، به چون به م. خود پشیمان شود مادام که شروع به احرام نکرده باشد

تواند مانع او شده و وی را وادار به  صورت واجب اصلی در آمده و شوهر نمی

شکستن احرام نماید، اگر قبل از احرام رجوع کرد از اجازه خود پشیمان شود، اما زن 

اگر قول به شکستن . اقدام به بستن احرام نمود مانند آن است که اجازه نداده باشد

همان حکم محصور است که فدیه بر وی الزم است و اگر  احرام زوجه کنیم حکم آن

 .فدیه نیافت روزه بگیرد و احرامش را بشکند

 :ـ حکم شخصی که از انجام حج ناتوان است77
است انسان به نیابت از مادر یا پدرش که از برپایی فرایض به خاطر مریضی،  جایز

ارند، حج کند به دلیل حدیث اند یا تاب تحمل مشقات سفر را ند یا پیری ناتوان مانده

حج بر پدرم  ،خدا ای رسول: زنی از قبیلة خثعم گفت: که گوید ب بن عباس عبداهلل

تواند برپشت مرکب، خود را نگه  ای است که نمی واجب گشته و او پیر سالخورده
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الوداع رخ  ، و این موضوع در حجههبل: توانم به جای او حج کنم؟ فرمود دارد، آیا می

 .(علیه تفقم) .داد

، جایز مادامی که قدرت انجام اعمال حج را داشته باشی ،بدان ای خواهر مسلمانم

 .نیست کسی دیگر به نیابت از تو حج کند، و اهل علم بر این اجماع دارند

جایز است مرد به نیابت از مرد و زن، و زن به نیابت از زن و  ،خواهر مسلمانم ای

 .دهندمرد مناسک و اعمال حج را انجام 

 

 :ـ دریافت اجرت در مقابل حج71
زیرا . کردن کسی که برای انجام حج در نزد امامان شافعی و مالک جایز است اجیر

.«گیرید اجرت در مقابل کتاب خدا است سزاوارترین اجرتی که می»: فرمود صپیامبر
 .(روایت از بخاری) 

اشد تا تطوع و نیابت از فرد زنده بدون اجازة او جایز نیست خواه حج فرض ب

 .حکم عمره نیز چنین است

 :اند ـ حج به نیابت از والدینی که وفات کرده75
مستحب است هرگاه استطاعت داشته باشی به جای والدینی که  ،خواهر مسلمان ای

واجب باشد یا ] است اوالً به جای مادر حج کنی،و مستحب . اند حج کنی فوت کرده

: گوید سبر پدر مقدم است چنان که ابوهریره زیرا در خیرات و نیکی مادر [تطوع

چه کسی بیشتر از همة مردم  ،رسول خدا ای: اهلل آمد و پرسید مردی به محضر رسول

پس از او چه کسی؟ : مادرت، دوباره پرسید: سزاوارتر است که به او نیکی کنم؟ فرمود

ار چهارم مادرت برای ب: فرمود مادرت، بار دیگر پرسید پس از او چه کسی؟ فرمود

 .(علیه متفق) .پدرت: بعد از او چه کسی؟ فرمود: پرسید

ـ حکم زنی که ثروتمند است ولی برای رفتن به سفر حج محرم 79

 :ندارد
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بر زنی که ثروتمند بوده ولی برای رفتن به سفر حج محرم ندارد حج واجب 

مد سؤال کردم از امام اح: ابوداود گوید. نیست، و صراحتاً امام احمد این را گفته است

تکلیف زنی که ثروتمند است ولی محرم ندارد چیست آیا حج بر او واجب است؟ 

 .محرم جزء توانایی راه است: نه و همچنین فرمود: گفت

 :حج زن همسفر بودن محرم شرط است ـ برای73
محرم نسبی باشد  یا رضاعی، و در . محرم، یا شوهر است یا پدر و پسر و برادر

برای زنی که ایمان به خدا و روز »: فرمود صخدا رسول: مدهحدیث ابوسعید آ

آخرت دارد جایز نیست به سفری برود که سه روز یا بیشتر طول بکشد مگر این که 

 .(روایت از مسلم) .«پدرش یا پسرش یا شوهرش یا محرمی دیگر همراه وی باشد

رای وی جایز اگر در راه، محرم او فوت کرد باید بازگردد زیرا سفر بدون محرم ب

ولی سفر او، با جماعتی از زنان یا همراه یک زن حر مورد اعتماد، جایز است . نیست

 .که شافعی گفته است چنان

 :ـ حج اول، بجای دیگری جایز نیست76
ای جایز نیست برای غیر خود حج  مادام خودت حج نکرده ،خواهر مسلمانم ای

شنید مردی  صخدا  رسول :که گوید ب عباس بن کنی به دلیل حدیث عبداهلل

شبرمه  :فرمود. بندم به جای شبرمه احرام می: یعنی لبیک عن شبرمه: گفت می

تاکنون خودت حج : فرمود. کیست؟ عرض کرد یکی از خویشاوندان من است

این بار برای خود حج کن سپس برای شبرمه حج : نه، فرمود: ای؟ عرض کرد کرده

 .(ماجه نروایت از ابوداود و اب) .انجام بده

 :تواند احرام ببندد ـ زن باهر لباسی می75
جایز است با هر رنگ از لباس احرام ببندی و تخصیص  ،ای خواهر مسلمانم

الناس معتقدند، اصل و  های سبز و سیاه برای  زنان، چنان که بعضی از عوام رنگ
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 . توجیه شرعی ندارد

نیت داخل شدن در نسک  بعد از انجام غسل و نظافت و پوشیدن لباس احرام، قلباً

پذیرش و »: ه دلیل فرمایش پیامبر که فرمودآورد، ب مورد نظر، حج یا عمره را می

ارزش اعمال به نیت بستگی دارد و دستاورد هر انسانی چیزی است که نیت کرده 

 .(روایت از بخاری، مسلم، ترمذی و نسائی) .«است

ایز است اگر نیت عمره داشتی تلفظ به چیزی که نیت دارید ج ،ای خواهر مسلمانم

: گویی ، یا اگر نیت حج داشتی میةرْمُع َکْيَبَل َمّلُهَلَا: گویی یا می ةَرْمُع َکْيَبَل: گویی می
چنان کرده است و بعد از سوار  ص، زیرا پیامبرک حّجًايالّلهم لب: گویی یا می ک حّجًايلب

بعد از قرار   صخدا شدن بر وسیلة سواری تلفظ به نیت بهتر است، زیرا رسول

زمان با شروع حرکت از میقات آن را گفته است و اصح اقوال  گرفتن بر مرکب و هم

 .اهل علم، این است

 :احرام بـ آدا71
 :احرام دارای آدابی است که اسالم بر آن تأکید کرده و به شرح زیر است

و  ها و وضو و کندن موی زیر بغل که با غسل کردن و گرفتن ناخن: ـ نظافت1

 .شود تراشیدن موهای پیشین و شانه کردن موی سر و ریش حاصل می

 .«غسل برای احرام و داخل شدن مکه سنت است»: گوید ب عمر ابن
 .(روایت از بزار، و دارقطنی، و حاکم) 

 .غسل باید به نیت غسل احرام باشد ،خواهر مسلمانم ای

ند و احرام ببندد و به زنی که در عادت ماهانه یا نفاس است جایز است که غسل ک

: که ب عباس غیر از طواف بقیه مناسک را انجام دهد، به دلیل حدیث ابن

بندد و تمامی مناسک  زن زائو و قاعده غسل کرده و احرام می»: فرمود صخدا رسول

 .«کند را به جای آورده غیر از این که تا پاک نگردد طواف بیت نمی
 .(روایت از احمد و ابوداود و ترمذی) 
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 .ای که جزء لباس احرام نیست ـ اجتناب از پوشیدن لباس دوخته شده2

خواهر مسلمانم استفاده از مواد خوشبو قبل از احرام جایز  ای: ـ خوشبو کردن6

به طرف مکه خارج  صخدا ما با رسول»: که گوید ل است، به دلیل حدیث عایشه

کردیم، و هنگام عرق  میهای خود را هنگام احرام با مشک معطر  شدیم و پیشانی می

کرد و ما را  آن را مشاهده می صشد، پیامبر هایمان سرازیر می کردن، مشک بر صورت

 .(روایت از احمد و ابوداود) .«کرد از آن نهی نمی

در رکعت اول بعد از فاتحه سوره . ـ خواندن دو رکعت نماز به نیت سنت احرام4

 ب عمر الص خوانده شود، ابنکافرون و در رکعت دوم بعد از فاتحه سورة اخ
 .(مسلم) .«خواند در ذوالحلیفه دو رکعت نماز می صخدا رسول»: گوید

دو رکعت نماز . در آنجا احرام بسته است صخدا ذوالحلیفه مکانی است که رسول

کند، چنان که نماز واجب، بجای سنت  واجب نیز به جای دو رکعت سنت کفایت می

 .کند تحیه المسجد کفایت می

 :ـ انواع احرام74
 :احرام بر سه نوع است و علماء بر جواز هر کدام اجماع دارند که عبارتند از

 .ـ افراد6ـ تمتع، 2ـ قرآن، 1

الوداع برای انجام مناسک حج همراه رسول خدا  حجةدر سال »: ویدگ ل عایشه

خارج شدیم بعضی از ما احرام به عمره و بعضی احرام به حج و عمره و بعضی نیز 

احرام به حج بسته بود، آنان که احرام به  صرسول خدا. رام به حج بسته بودنداح

عمره بسته بودند بعد از طواف القدوم احرام را شکستند و آنان که احرام به حج یا به 

 .«حج و عمره بسته بودند احرام را تا روز قربان نشکستند
 .(روایت از احمد، بخاری، مسلم و مالک) 

 :ـ معنی قران10
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خواهر مسلمان، قران به این معنا است که در میقات، به نیت حج و عمره احرام  ای

در این صورت شخص محرم تا . ةج وعمرحلبیک ب: و به هنگام تلبیه بگویی ببندی

 .ماند شود در احرام باقی می روزی که از اعمال حج و عمره فارغ می

 :ـ معنی تمتع17
های حج آن سال و  جام اعمال عمره در ماهتمتع عبارت است از نیت احرام برای ان

تمتع، نام نهاده شده زیرا بدون این که به دیار خود بازگردد در یک سال اعمال حج و 

عمره را انجام داده و بعد از تحلل از احرام عمره و خارج شدن از آن از چیزهایی بهره 

دوخته شده، مند است مانند پوشیدن لباس  جسته که شخص غیر محرم از آنها بهره

 .استفاده از مواد معطر و غیر آن

کسی حج و عمره را : اند این است تعبیری که جمهور از تمتع کرده: حجر گوید ابن

های حج یک سال انجام دهد و عمره را بر حج  باهم جمع کرده و هر دو را در ماه

رد کند آن بنابراین، هرگاه به یکی از این شروط اختالل وا. مقدم دارد و در مکه باشد

و کیفیت تمتع این است که در میقات احرام به عمرة تنها ببندد . شخص متمتع نیست

 (ٍةَرْمُعِب َکْيَبَل: )و در هنگام تلبیه بگوید

 :ـ معنی افراد11
آن کس که ارادة حج کرده در میقات : افراد به این معنا است ،خواهر مسلمانم ای

و تا پایان اعمال حج به طور ( بحجلبیک : )ویداحرام به حج تنها ببندد و در تلبیه بگ

ماند، بعد از فارغ شدن از اعمال حج اگر خواست احرام به  کامل در احرام باقی می

 .دهد عمره بسته و اعمال آن را انجام می

 :های حج ـ میقات15
 :میقات زمانی و میقات مکانی: حج دو نوع میقات دارد
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ـ 2. ـ ذوالحلیفه، میقات اهل مدینه1: ازهای مکانی آن عبارتند  میقات: نخست

ـ قرن، میقات 4. ـ یلملم، میقات اهل یمن6. جحفه، میقات اهل شام، مصر و مغرب

 .ـ ذات عرق، میقات اهل مشرق6. اهل نجد

ذوالحلیفه، جحفه، قرن و : اهل علم بر چهار میقات اجماع دارند که عبارتند از

 .یلملم

الحلیفه را برای اهل مدینه، جحفه را ذو صخدا رسول»: گوید ب عباس ابن

: ی اهل یمن، تعیین کرد، و فرمودبرای اهل شام، قرن را برای اهل نجد و یلملم را برا

آیند و اراده  ها برای ساکنان آن نواحی و کسانی که از آن بالد و جهات می این میقات»

 .(علیه متفق) .«اند تعیین شده است حج و عمره کرده

اهل مدینه از ذوالحلیفه و اهل شام از »: فرمود صخدا رسول: گوید ب عمر ابن

: جد از قرن، و در ادامه آن خودم نشنیدم ولی به من گفتندجحفه، و اهل ن

 .(متفق علیه) .«بندند یلملم احرام میو اهل یمن از : رمودف صخدا رسول

احرام از احرام عراقی از ذات عرق : اجماع اهل علم بر این است: عبدالبر گوید ابن

 .میقات است

برای  صخدا رسول»: گویند ل ابوداود، نسائی و غیر آن دو، به نقل از عایشه

 .«است  را تعیین کرده «ذات عراق»اهل عراق 
 :های زمانی میقات: دوم

 .های حج؛ شوال، ذوالقعده و ده روز اول ذوالحجه است میقات زمانی عبارت از ماه

 :نکند ـ حکم کسی که هنگام احرام غسل19
خواهر مسلمان، غسل احرام واجب نیست بلکه مستحب است اگر چه زن،  ای

به اسماء بنت عمیس که زایمان کرده بود امر » صچون پیامبر. حائض یا نفساء باشد

 .(روایت از مسلم) .«کرد غسل کند

امید اگر زن حائض یا نفساء . که حایض بود امر کرد غسل کند ل و به عایشه

ریزی پاک شود مستحب است تا هنگام  روج از میقات از خونداشت قبل از خ
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تر گردد، و گرنه  شدن غسل را به تأخیر اندازد تا بدین شیوه غسل ایشان کامل پاک

 .غسل نماید

 :ـ مستحب است احرام بعد از نماز باشد13
مستحب آن است که احرام بعد از نماز باشد، اگر وقت نماز  ،خواهر مسلمانم ای

بعد از آن احرام نماید، واال دو رکعت نماز سنت بخواند و بعد از آن فرض باشد 

 .احرام ببندد

شود و تفاوتی  احرام کمی بعد از نماز بسته می: از امام احمد روایت شده که گفته

ندارد مرکب او  توقف کرده، یا در حال رفتن باشد، زیرا هر دو قول از طرق صحیح 

 .روایت شده است صاز پیامبر

 :بلند کردن صدا در گفتن تلبیهـ 16
جبریل نزد من »: رد، روایت شده که پیامبر فرموددر گفتن تلبیه باید صدا را بلند ک

.«الاهلل و تلبیه بگوینداب امر کنم با صدای بلند الإله إآمد و به من امر کرد تا به اصح
 .(روایت از نسائی و ابوداود و ترمذی) 

 :گفتند بلند آن را میشنیدم که با صدای  گوید می سانس

که با صدای  رسیدند مگر این به بیابان نمی صخدا اصحاب رسول: ابوحازم گوید

 .گفتند بلند تلبیه می

رفت  کرد و بیرون نمی صدای خود را در تلبیه بلند می ب عمر ابن: سالم گوید

ان بیشتر ای بود که از حد تو گفت، و آن هم به اندازه که با صدای بلند تلبیه می مگر این

 .نباشد تا مبادا صدا و تلبیة او قطع شود

 َلَك َوالّنْعَمَة اْلَحْمَد ِإَن َلَبْيَك َلَك َشِريَك اَل َلَبْيَك َلَبْيَك الَّلُهَم َلَبْيَك»: صیغة تلبیه این است
 .(متفق علیه) «َلَك َشِريَك اَل َواْلُمّْلَك

خواند که خودش  داری بلند میگوید و به مق زن تلبیه را با صدای بلند نمی

زن صدای خود را بلند نکرده و : علماء بر این اجماع دارند: عبدالبر گوید ابن .بشنود
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قول عطاء، مالک، اوزاعی، شافعی و اصحاب . ای باشد که خودش بشنود تنها به اندازه

 .رأی، بر این است

زن در : است که در نزد علماء این سنت: یسار روایت شده که گفته از سلیمان بن

کند، و به خاطر وقوع در فتنه بلند کردن صدای زن  إهالل صدای خود را بلند نمی

مکروه است، و به همین خاطر است که اذان و قامت بر او سنت نیست و در نماز به 

 .جای تسبیح، تصفیق برای تذکر دادن به امام، بر وی سنت است

 :ـ مستحب است کم صحبت کند15
مستحب است شخص محرم کمتر حرف بزند، زیرا کمتر  ،مانمخواهر مسل ای

دارد،  گویی و وقوع در حرام و دروغ مصون می صحبت کردن نفس انسان را از بیهوده

آمده  س در حدیث ابوهریره. شود چون کسی که پرحرف است بسیار دچار لغزش می

خیر  هرکس ایمان به خدا و روز آخرت دارد باید»: فرمود صخدا است که رسول

 .«بگوید یا ساکت باشد
یکی از خوبیهای انسان »: آورده است صخدا همچنین ابوهریره به نقل از رسول

مسلمان، خودداری او از چیزی است که به وی ارتباط ندارد و به او سودی 

 (روایت از احمد) .«رساند نمی

 این. اصول سنن، چهار حدیث است و این یکی از آن چهار است: ابوداود گوید

سکوت در حال احرام سنت مؤکده است چون حالت عبادت و اطاعت ظاهری و 

 /حامام احمد در استدالل بر آن از قاضی شری. و شبیه اعتکاف است ألباطنی خدای
شنود،  بست همانند ماری بود که هیچ صدایی را نمی هرگاه احرام می: نقل کرده که

ذکر خدای تعالی یا قرائت قرآن،  بنابراین مستحب است محرم خود را به گفتن تلبیه و

یا امر به معروف، نهی از منکر، یا تعلیم جاهل، مشغول نماید، و به قدر نیاز صحبت 

کند، در غیر این موارد ساکت باشد، و اگر صحبت از چیزی کرد که گناه ندارد، یا 

: هروایت شد ساشعاری سرود که قبیح نبود، مباح است ولی نباید زیاد باشد، و از عمر

گویی که سوار این شتر تنة : خواند در حال احرام که سوار بر شتر بود این بیت را می
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یا گویی شراب . آورد خشکیدة درختی است در بیابان، هنگامی که او را پایین می

 .زده است نوشیده و مست و می

 .اکبر، این، دلیل بر اباحة آن است اهلل اکبر، اهلل

 :ـ حکم سایه جستن11
 ردچاهر مسلمان اشکال ندارد از سایه سقف یا دیوار، یا درخت و برای خوا

ای یا شبیه آن را بر درختی بیندازد و زیر سایة آن بنشیند  استفاده کند و اگر پارچه

 .اشکالی ندارد و این، نظر تمام اهل علم است

در حج امر کرد چادری بافته از  صخدا در حدیث آورده است که رسول سجابر

 .مره برایش برپا کردند و تا غروب خورشید در آن استراحت کردمو را در ن

 .(روایت از مسلم) 

 :ـ حکم استفاده از مواد خوشبو14
محرم از به کارگیری مواد خوشبو کننده منع شده : اجماع اهل علم بر این است

دن از شترش فوت کرده بود در مورد محرمی که بر اثر افتا صخدا رسول. است

 .(علیه متفق) .«حنوط به او نزنید»: یا فرمود «خوشبو نکنید او را»: فرمود

بنابراین، وقتی میت در احرام از مواد خوشبو منع شده باشد، ممنوعیت آن برای 

شود،  هرگاه خود را خوشبو ساخت فدیه بر وی واجب می. زنده به طریق اولی است

است، مانند پوشیدن  چون از چیزی استفاده کرده که به خاطر احرام بر وی حرام شده

لباس که بر وی حرام است، و خوشبو کردن به این معنا است که به وسیلة چیزی 

مشک، عنبر، کافور، و غالیه و : شود مانند باشد که برای این کار از آن استفاده می

 .های خوشبو کننده مانند روغن بنفشه و امثال آن زعفران و گالب و روغن

 :ی زنانـ پوشیدن صورت و سر برا50
گونه که پوشیدن سر برای  حرام است زن، در احرام صورت خود را بپوشاند همان

مردان در حال احرام حرام است، و خالفی در این مسئله سراغ ندارم بجز روایتی که 
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که احتمال دارد آن هم . پوشاند در حال احرام صورت خود را می ل اسماء: گوید

 .شود خالف محسوب نمی در حال ضرورت بوده باشد، بنابراین

عباس و  عمر، ابن از جانب سعد، ابن 1«برقع»یت استفاده از کراه: منذر گوید ابن

بخاری و غیر او . ثابت شده و سراغ نداریم کسی را که مخالف آن باشد  عایشه

ن نقاب بپوشد و دستکش در دست نباید ز»: فرمود صخدا رسول: اند که روایت کرده

تواند  سطة عبور مردان در نزدیکی زنان از این عمل ناچار شد میاما اگر به وا «کند

مردان سواره از »: که گوید ل نقاب را بر صورت بیندازد به دلیل حدیث عایشه

در حال احرام بودیم، همین که به ما  صخدا گذشتند و ما همراه رسول کنار ما می

ها را از  شدند نقاب ر میکشیدیم، هنگامی که دو ها را پایین می شدند نقاب نزدیک می

 .(روایت از ابوداود و أثرم) .«داشتیم صورت برمی

و به علت این که زن نیاز به پوشیدن صورت دارد همانند عورت، پوشیدن آن 

 .مطلقاً حرام نیست

یکی واجب بودن : شوند در حق زن محرم دو حکم به ظاهر متباین باهم جمع می

اب از صورت، بدیهی است پوشش کامل سربا پوشیدن کامل سر و دیگری برداشتن نق

شود و با برداشتن بخشی از پوشش سرکشف  پوشش قسمتی از صورت محقق می

یابد، در چنین حالتی پوشیدن تمام سر، اولویت دارد، زیرا سر برای  صورت تحقق می

زن جزء عورت است و تحریم آن مختص به حالت احرام نیست، برخالف کشف 

باشد، در واقع پوشیدن صورت زنان را به خاطر  لت احرام میصورت که مختص به حا

نیاز پیش آمده مباح دانستیم، پس پوشش جزئی از آن برای تکمیل ستر عورت بهتر 

 .است

 :ـ طواف زنان، با نقاب57
خارج از  ل اشکال ندارد زن غیر محرم، با نقاب کعبه را طواف کند، زیرا عایشه

_______________ 

 نقاب - 
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 .احرام چنین کرده است

 :اده از سرمهـ استف51
 ندر حال احرام به کار بردن سرمه برای زنان و مردان مکروه است، و مقدم داشت

کند و از سرمه بیشتر استفاده  زن بیشتر زینت می: زنان در این امر، بدین خاطر است که

 .کند می

ای را که معطر  تواند هر سرمه محرم می: روایت شده که گفت ب عمر از ابن

 .دنباشد استفاده کن

اگر در اثر گرما شخص محرم از سرمه و غیر آن برای چشمانش : مالک گفته است

 .استفاده کند اشکالی ندارد

تواند به چشمانش سرمه بزند مادامی که  محرم می: از احمد روایت شده که گفته

دلیل کراهیت . بله: سوال کردند برای مردان و زنان؟ گفت. قصد زینت نداشته باشد

از یمن بازگشت متوجه شد که  سعلی: روایت جابر است که گوید استفاده از آن

فاطمه از احرام بیرون آمده و لباس رنگین پوشیده و به چشمانش سرمه زده است، بر 

پدرم به من امر کرده است این کار را : گفت ل فاطمه. این کار او اعتراض کرد

 .«راست گفته است، راست گفته است»: فرمود صخدا رسول. بکنم
 .(روایت از مسلم و غیر او) 

یعنی در حال احرام استفاده از آن ]دلیل بر این است که قبالً  ساین اعتراض علی

هر : روایت شده که در خطاب با یک زن گفت ل از عایشه. ممنوع است[ وسایل

 ل شمیسه به نقل از عایشه. توانی به چشم بزنی بجز سرمه سیاه ای را می سرمه
سوال  ل درد شدم، در این باره از عایشه محرم بودم دچار چشم در حالی که: گوید

توانی هر سرمة دیگری را استفاده کنی اما باید  می. بجز سرمه سیاه: کردم؟ گفت

 .دانیم دانست که سرمه سیاه حرام نیست ولی چون وسیلة زینت است آن را مکروه می

ای را بر مرد و زن  م، فدیهدر مورد استفاده از سرمه سیاه در حال احرا: شافعی گوید

 .ای که معطر نباشد کراهت ندارد استفاده از هر نوع سرمه. دانم الزم نمی
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 :ـ احرام زن همانند مرد است جز در لباس55
هرچه بر مردان ممنوع باشد بر : تمامی اهل علم اجماع دارند که: منذر گوید ابن

رام زن در حال اح: ارند کهلم اجماع دزنان نیز ممنوع است به جز در لباس، اهل ع

هرکاری که . تواند پیراهن، روپوش، زیر شلوار، مقنعه و کفش بپوشد می

ولی . شود دربارة شخص محرم دستور داده شامل مردان و زنان می صخدا رسول

استثناء لباس برای زنان به خاطر ستر عورت آنان بوده زیرا تمام وجود ایشان به جز 

رت را دارد و تجرد زنان و اکتفا به احرام منجر به ها حکم عو صورت و کف دست

شود لذا لباس برای آنان مباح گردیده چنان که بستن لنگ  کشف عورت ایشان می

برای مردان مباح شده تا مبادا در صورت نه بستن آن بیفتد و عورت آنان آشکار گردد 

تادن آن منجر به برای مردان مباح نشده چون اف( باالپوش)و در همان حال بستن رداء 

 .شود کشف  عورت وی نمی

شنید که زنان در احرام را از پوشیدن  صخدا از رسول: گوید ب عمر ابن

دستکش و نقاب و استفاده از ورس، و زعفران در لباس، منع کرد، اما غیر از این موارد 

یا  های رنگارنگ یا ابریشم، یا زیروآالت، هر لباسی که میل دارد از قبیل انواع لباس

 .تواند بپوشد ها را می ها، یا کفش یا انواع مقنعه زیرشلوارها یا پیراهن

 :ـ ابطال حج به علت جماع59
چیزی حج را باطل  اجماع اهل علم بر این است در حال احرام هیچ: منذر گوید ابن

که مردی از وی : عمر نقل شده کند به غیر از جماع، به دلیل روایتی که از ابن نمی

حج : در جواب گفت. ام من در حال احرام با همسرم نزدیکی کرده: و گفت سوال کرد

دهند  ای، بروید با همسرت آنچه را که مسلمانان انجام می خودت را فاسد و باطل کرده

انجام دهید و با إحالل آنان إحالل کنید، و در سال آینده تو و همسرت حج کنید و 

ه روز در حج و هفت روز بعد از بازگشت به هر دو، فدیه بدهید، اگر آن را نیافتید س

 .خانه روزه بگیرید
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 :ـ طواف زن53
برای زن مستحب است در شب طواف نماید زیرا شب بیشتر پوشیده است و 

[ دست به زدن]مزاحمت در آن کمتر است و امکان نزدیک شدن به بیت و استالم 

 ل عایشه: ده است کهحنبل به نقل از ابن زبیر آور. سود در آن زیادتر استحجراأل
داد و به مردان  یک، یا دو مرتبه و هر مرتبه هفت طواف را بعد از نماز عشاء انجام می

های شما بیایند، زیرا  بلند شوید تا خانواده: گفت کرد و می نشسته در مسجد ابالغ می

: محمدبن سائب بن برکه به نقل از مادرش آورده است که. آنان بر شما حق دارند

ها دستور داد آنها را خاموش کنند، همه خاموش کردند،  به صاحبان چراغ ل عایشه

هفت دور آنگاه من با او در پوشش یا در حجاب همراه او طواف کردم، و هر وقت 

کرد و در مابین رکن و در کعبه دعاء  سود را استالم میداد حجراأل طواف انجام می

تمام کرد آنگاه به سوی آب زمزم ای را  خواند، تا این که سه طواف هفت دوره می

داد  خواند، سالم می رفت، سپس شش رکعت نماز خواند و همین که دو رکعت را می

کرد و بدین گونه شش  و به زنان حاضر رو نموده و با آنان به طور مفصل صحبت می

 .رکعت را خواند

 :زنان نباید در استالم حجر برای مردان ایجاد مزاحمت کنند ـ56
جام مناسک حج همانند مرد است با این تفاوت که هرگاه وارد مکه شد و زن در ان

از افتادن در قاعدگی و زایمان در امان بود مستحب است طواف را تا فرارسیدن شب 

به تأخیر اندازد تا بیشتر در پوشش باشد، و مستحب نیست به خاطر استالم حجر 

انند کسی که امکان دستیابی به آن اما با دست به آن اشاره کند هم. مزاحم مردان شوند

کرد و با آنان  با فاصله از مردان طواف می ل عایشه: عطاء گوید. را ندارد

در جای خود : ای مادر مؤمنان بیا تا حجر را استالم کنیم، گفت: آمیخت زنی گفت نمی

باش و دعوت او را نپذیرفت، اما اگر از قاعدگی یا زایمان، ایمن نبود تعجیل در 

 .برای وی مستحب است که مبادا طواف را از دست بدهد طواف
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 :ـ رمل و اضطباع55
رمل و اضطباع  ،در غیر از طواف. رمل و اضطباع بر زنان و بر اهل مکه الزم نیست

رمل یعنی رفتن با حالتی میان رفتن عادی و دویدن، و اضطباع به معنی . نیست

 .پوشیدن احرام پوشیدن شانه چپ و برهنه گذاشتن شانه راست هنگام

به اجماع اهل علم، رمل بر زنان در طواف و صفا و مروه الزم : منذر گوید ابن

همچنین اضطباع بر ایشان الزم نیست، چون اضطباع نشانة تهور و مردانگی . نیست

است، و چنین امری از زنان مطلوب نبوده و آنچه از ایشان مطلوب است پوشش 

 .در معرض کشف عورت است اما در رمل و اضطباع، محرم. است

 :ـ زن نه رمل دارد و نه باال رفتن بر تپة مروه51
سنت نیست زن بالی تپه مروه برود تا مزاحم مردان نگردد، و این کار برای او 

 .رمل، نیز برای زنان سنت نیست. تر است پوشنده

، به اجماع تمامی اهل علم، در طواف وسعی بین صفا و مروه، رمل: منذر گوید ابن

چون رمل نشانه تهور و مردانگی بوده و این امر از زنان مطلوب . بر زنان الزم نیست

نیست، و رمل، نوعی تعرض برای کنار زدن پوشش است، بنابراین، برای آنان مستحب 

 .نیست

 

 :ـ حکم کوتاه کردن مو برای زنان54
مو برای زن باید به اندازه یک بند انگشت از موی خود کوتاه کند، کوتاه کردن 

به : منذر گفته است ابن. در این نیستزنان مشروع است نه تراشیدن سر و خالفی 

 ب عباس ابن. اجماع اهل علم، تراشیدن سر در حق زنان یک نوع مثله کردن است
تراشیدن برای زنان جایز نیست، بلکه فقط کمی موها را : فرمود صخدا رسول»: گوید

 .(دروایت از ابوداو) .«کنند کوتاه می

 .«از تراشیدن سر زنان نهی کرده است صخدا رسول: گوید سعلی
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 .(روایت از ترمذی) 

این . به گفتة امام احمد زن از هر گیسویی به اندازه یک بند انگشت کوتاه بکند

 .عمر، شافعی، اسحاق و ابوثور است قول ابن

تاه شود؟ آیا از تمام موهای سر باید کو: شنیدم از احمد سوال شد: ابوداود گوید

موها را در جلو سر جمع، سپس از نوک آن به قدر یک بندانگشت کوتاه . بله: گفت

 .کند می

 :الوداع بر زن قاعده الزم نیست ـ طواف90
آخرین کار حاج ]مورند که آخرین پیمان مسلمانان مأ»: ب عباس بنابنابر گفتة 

 .(علیه متفق) .«باید طواف کعبه باشد مگر برای زنان قاعده و نفساء[ در مکه

شدند، بدین  در روایت مسلم، آمده بعد از پایان حج مردم از هر سو خارج می

کدام از شما از مکه خارج نشود مگر این که  هیچ»: فرمود صخدا خاطر، رسول

و سقوط آن از بعضی باعث سقوط از  «هد و پیمانش باید طواف کعبه باشدآخرین ع

و بر آنان . شود از حائض از غیر آن ساقط نمی چنان که با سقوط نماز. شود بقیه نمی

واجب است، بلکه تخصیص حائض و نفساء به اسقاط، خود دلیل بر وجوب آن بر 

شد تخصیص حائض و نفساء توجیهی  غیر ایشان است، چون اگر از همه ساقط می

 .نداشت

الوداع رکن حج نبوده و در این، خالفی  شود که طواف با این توضیح، روشن می

شدن حاج از تمامی  زیرا این طواف برای وداع و خارج شدن از مکه و فارغ. ستنی

که در  ار با بیت باشد، چناندمناسک آن حج است تا بدین وسیله آخرین دیدارش، دی

بدرقه کردن مسافر از جانب خانواده و دوستان عادت بر آن است، و بدین خاطر است 

زیرا از احرام  «ج، دیدارش با بیت باشدن دیدار حاباید آخری»: فرموده صخدا رسول

 .خارج شده و مانند کسی که از آن دور است طواف خداحافظی بر او الزم است

اند و در قاعدگی  ـ زنانی که حج تمتع برای عمره احرام بسته97
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 :افتاده و ترس از دست دادن حج را دارند
دگی گردید، زنی که احرام به عمره بسته اگر قبل از طواف عمره دچار قاع

تواند طواف کند، چون طواف بیت، مانند نماز است در حالی که زن از داخل  نمی

الحرام ممنوع بوده و مادام طواف نکرده برایش ممکن نیست احرام  شدن به مسجد

ت دادن حج را داشت از همان لحظه نیاگر ترس از دست . خود را بشکند، بنابراین

 .وزاعی، شافعی و بسیاری از اهل علم بر این قولندآورد، مالک، ا میاحرام به حج را 

 .بندد را ترک کرده و احرام به حج، می هعمر: ابوحنیفه گوید

کند و غیر  عمره را ترک و آن را تبدیل به حج می: بنابر گفتة ابوحنیفه: احمد گوید

: فتاو به روایت عروه از عایشه استناد کرده که گ. از ابوحنیفه، کسی چنین رأیی ندارد

احرام به عمره بستیم و در حالی که قاعده بودم داخل مکه شدیم و نتوانستم طواف 

گفتم،  صخدا بیت و سعی بین صفا و مروه را انجام دهم ناچار موضوع را به رسول

رام به حج ببند و عمره را ترک موهای سرت را باز کن و آن را شانه کن و اح»: فرمود

خدا مرا با برادرم  تی که از حج فارغ شدیم رسولچنان کردم، وق: عایشه گوید «کن

 صآنگاه حضرت. عبدالرحمن به تنعیم فرستاد و در آن جا برای عمره احرام بستم
 .(علیه متفق) .«این عمره به جای عمرة سابق تو است»: فرمود

 .باشد این حدیث از سه وجه دلیل بر ترک عمره و احرام به حج می

 .«عمره خود را ترک کن»: ودکه فرم صفرمودة حضرت: نخست
 .«موهای سر را شانه کن»: فرمود: دوم
 .«این عمره به جای عمرة سابق شما است»: فرمود: سوم

ـ در صورت جماع شوهر با همسرش در حج چه چیزی بر زن الزم 91

 است؟
در صورت اکراه هیچ دمی بر او الزم نیست و این قول عطاء مالک، شافعی، : یکم

 .است اسحاق و ابوثور
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چون شوهر، حج او را فاسد کرده است دم بر او واجب است : اصحاب رأی گویند

 .که عبارت از ذبح یک شتر است، زیرا از شوهر اطاعت کرده است

شود،  دم، کفاره ایست که به واسطة جماع واجب می: قدامه الدین ابن به گفته موفق

ر ابطال روزه با جماع چنان که د. و در صورت اکراه زن چیزی بر او واجب نیست

 .چیزی بر او واجب نیست، و رأی ما این است

 :ـ کسی که وقوف در عرفه را از دست بدهد95
 :این مسأله چهار صورت دارد

آخرین وقت وقوف در عرفه آخر شب قربان است، بنابراین اگر کسی تا : نخست

ز دست داده طلوع فجر روز قربان موفق به وقوف در عرفه نشد، بدون خالف حج را ا

ابوزبیر . رود حج وی تا طلوع فجر در شب جمع از دست نمی: بنابه قول جابر. است

 .بله: گفت «خدا چنین گفت؟ آیا رسول»ابر پرسیدم از ج: گوید

 .(روایت از إثرم) 

حج عرفه است هرکس قبل از نماز فجر به آنجا »: که گوید صخدا فرمودة رسول

 .«کرد در واقع حج او کامل است برسد و شب و روز را در آنجا جمع
 .(ماجه و بیهقی روایت از ابوداود، ترمذی، نسائی، ابن) 

 .باشد دلیل بر فوت حج با خروج شب جمع می

با طواف و سعی و تقصیر تحلل او حاصل . کس که حج او فوت شود آن: دوم

 .این روایت بسیاری از اهل علم است. شود می

انجام تمام : و گوید. ه دهد، و این قول مزنی استباید به حج فاسد خود ادام: سوم

عمال حج بر او الزم است زیرا از دست دادن بعضی از اعمال موجب سقوط باقی ا

 .گردد اعمال نمی

عمر به ابوایوب که حج را از دست داده بود : شافعی در مسند خود آورده است

د از آن تحلل نموده و اگر دهد، بع اعمالی را انجام بده که عمره کننده انجام می: گفت

 .سال آینده حج کردی آنچه برایت از هدی میسر شد با خود بیاور
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اسود در شام به سفر حج رفت و  هباربن: یسار آورده که إثرم به نقل از سلیمان بن

گمان : چرا تأخیر کردی؟ گفت: در روز عید قربان به مکه رسید، عمر به وی گفت

برو و هفت بار بیت را طواف کن و اگر : ر گرفتکردم امروز روز عرفه است، عم

ای آن را ذبح کنی، سپس در سال آینده حج کن اگر قدرت مالی  هدیی با خود آورده

داشتی هدیی با خود بیاور و اگر نداشتی سه روز در حج و هفت روز بعد از بازگشت 

: فرمود صداخ رسول»: نجاد به نقل از عطاء آورده که .به منزل روزه بگیر انشاءاهلل

هرکس حج را از دست بدهد دم بر او واجب است و باید، و باید به جای آن عمره 

 .(روایت از احمد و مسلم) .«کند و در سال آینده حج کند

حج از دست رفته واجب باشد یا تطوع، قضای آن در سال آینده بر او الزم : چهارم

 .است و این قول مالک، شافعی و اصحاب رأی است

این قول بسیاری از صحابه و . که حج را از دست داده هدی الزم استبرکسی 

 .هدی بر او الزم نیست: فقهاء به جز اصحاب رأی است، اصحاب رأی گویند

آیا حج بیش از یک : وقتی از او سؤال شد: است که صخدا دلیل ما حدیث رسول

همچنین . همچنین این اجماع صحابه هم است. خیر، یک بار است: بار است؟ فرمود

به این دلیل که شخص حج از دست رفته قبل از اتمام آن را احرام خارج شده است 

بنابراین مانند محرمی است که حج را از دست نداده است بلکه قبل از اتمام آن از 

 .احرام خارج شده است هدی بر او الزم است

 :باید گفته شود صـ آنچه هنگام زیارت قبر پیامبرخدا99
پشت به قبله و  صسلمانم مستحب است هنگام زیارت قبر پیامبرخداخواهر م ای

 الّنِبُي َأُيَها َعَّلْيَك الَّسالُم»: رو به وسط قبر شریف نموده و با ادب و تواضع بگویید
 َوَأْشَهُد الَّلُه، ِإال ِإَلَه ال َأْن َأْشَهُد، ِهِقّْلَخ ْنته ِموخري اهلِل َنِبَي َيا َعَّلْيَك الَّسالُم َوَبَرَكاُتُه الَّلِه َوَرْحَمُة

 ِإَلى َوَدَعْوَت أُلَمِّتَك َوَنَّصْحَت َرِبَك ِرَسااَلِت َبَّلْغَت َقْد َأَنَك ْشَهُدأ، َوَرُسوُلُه َعْبُدُه ُمَحَمًدا َأَن
 َکْيَّلَع اهلُلی َّلَّص، َفُنْيِقياْل اَکَتَأ ی َّتَح اهلَل َتدَبَع، َواْلَحَّسَّنِة َواْلَمْوِعَظِة ِباْلِحْكَمِة َرِبِك َسِبيِل

، َنْيِّلَسْرُماْلَو َنِيْيِبالّن َنأحدًا ِم َتْيَزا َجَم َلَضْفا َأَّنَيِبا َنَّناجز َع الَّلُهَمی، َّضْرَيا َوَّنُبَر ُبِحما ُيرًا َکْيِّثَک
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الَّلُهَم َصِل َعَّلى ُمَحَمٍد َوَعَّلى آِل ، وَنُرَخاآلَو وَنُلَواأَل ُهُّطِبْغَي َوَعْدَتُه اَلِذي َمْحُموًدا َمَقاًما َواْبَعّْثُه
َباِرْك َعَّلى ُمَحَمٍد َوَعَّلى آِل ُمَحَمٍد، َكَما َو ،ُمَحَمٍد، َكَما َصَّلْيَت َعَّلى ِإْبَراِهْيَم َوَعّلى آِل ِإْبَراِهْيَم

: ُقَحاْل َکوُلَقِإَنَک ُقّْلَت َو الَّلُهَم، َمِّجْيٌد ِإَنَك َحِمْيٌد ْيَم َوَعَّلى آِل ِإْبَراِهْيَم،َباَرْكَت َعَّلى ِإْبَراِه

﴿                           

    ﴾ (46: النساء )ْیِبی َرَلِإ َکعًا ِبِفْشَّتّْسی ُموِبُنُذ ْنرًا ِمِفْغَّتّْسُم َکُّتْيأَت ْدَقَو 
اجعّله أول  الَّلُهَم، ِهاِتي حيأتاه ِف ْنَمکما أوجبّتها ِل وجب يل املغفرةت ْنَأ ِبا َرَي َکُّلَئْسَأَف

 «رحم الرامحنيا أّتک ي، برمحالّسائّلني، وأکرم اآلخرين واآلولني حالشافعني، وأجن
پیامبر، سالم بر تو باد ای فرستادة خدا  سالم و رحمت و برکات خدا بر تو باد ای»

شریک  دهم خدایی به جز اهلل نیست، تنها و بی و ای برگزیدة خلق خدا، شهادت می

دهم رساالت  دهم محمد بنده و فرستادة او است، شهادت می و شهادت می. است

پروردگارت را رساندی، و أمتت را نصیحت کردی، و به سوی راه پروردگارت همه را 

حکمت و موعظة زیبا دعوت کردی، و تا آمدن لحظه وفات، خدا را بندگی کردی، با 

خداوند چندان زیاد بر تو رحمت فرستد که خود بدان خوشنود و راضی است، 

ای و  داشی به او بده که به پیامبران و فرستادگان دادهاپروردگارا تو به جای ما بهترین پ

ای، آن مقامی که اولین و آخرین به آن  دهاو را به مقام محمودی برسان که وعده دا

خداوندا بر محمد و آل محمد درود بفرست چنان که بر ابراهیم و آل . برند غبطه می

خداوندا تو  ستی تو سزاوار سپاس و حمد و مجدی،ای به را ابراهیم درود فرستاده

ه نزد اگر آنان بر نفس خود ستم کردند و ب»: ای و فرمودة تو حق است خودت فرموده

اش نیز طلب آمرزش برای آنان کرد  تو آمدند و طلب آمرزش از خدا کردند و فرستاده

 .«پذیر و مهربان خواهند یافت دریغ خدا را توبه به تأکید و بی
ام در حالی که خواستار آمرزش گناهانم از خدا  رسول خدا من به تو روی آورده ای

خوانم، ای پروردگارا از  درگاه خدا میهستم تو را برای آمرزش گناهانم به شفاعت به 

خواهم بخشش و مغفرتت را در حق گناهانم واجب گردانی، گناهان مرا  تو می

آمدند واجب  همچنان که در حق گناهان کسانی که در حال حیاتش به نزد وی می
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خداوندا او را اولین شفاعت کنندگان قرار بده و سائالن را نجات فرما، و . گرداندی

ترین  مهربان از روی رحمت و فضل خودت ای. بدار  آخرین را گرامی اولین و

 .«مهربان
بعداً کمی جلوتر برود و . سپس برای خود و والدین و تمامی مسلمانان دعا کند

الّسالم  الفاروق عمر اَي عَلَیْکَ الّساَلَمُ، الصديق بَكْرٍ أَبَا يَا عَلَیْکَ الّساَلَمُ»: بگوید
الّلهم اجزمها عن  وّضّجيعيه ووزيريه ورمحة اهلل، وبركاته يا صاحيب رسول اهلل  عّليكما

العهد  آخر اإلسالم خريا، سالم عّليكم مبا صربمت فّنعم عقىب الدار، الّلهم ال جتعّله نبيهما، وعن
 «امحني، ومن مّسّجدك يا أرحم الرمن قرب نبيك 

و ای دو همنشین  صخدا سالم و رحمت و برکات خدا بر شما ای دو یار پیامبر»

و وزیر او، خداوندا جزای این دو را در برابر یاری دادن به پیامبرشان و به مسلمانان 

ای چه سرانجام  درود بر شما در برابر صبر و مقاومتی که از خود نشان داده. عطا فرما

و با حرم  صخدایا زیارتم را آخرین دیدارم با قبر رسولت .و منزلگاه خوبی دارید

 .«ترین مهربانان مهربان مسجد خود قرار مده ای

 :گوید ـ آنچه خواهر مسلمان بعد از بازگشت از حج می93
گردد مستحب است این دعای  برای آن کس که از حج باز می ،خواهر مسلمانم  ای

هنگام بازگشت از  صخدا رسول: گوید ب عمر عبداهلل بن: را بخواند صاهلل رسول

اَل ِإَلَه ِإاَل اهلُل » :خواند یی تکبیر گفته و این دعا را میه یا حج یا عمره، بر هر بلندغزو
َن، ِبُدْوَوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُه، َلُه اْلُمّْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَّلى ُكِل َشْيٍء َقِدْيٌر، آِيُبْوَن، َتاِئُبْوَن، َعا

 .«ِلَرِبَّنا َحاِمُدْوَن، َصَدَق اهلُل َوْعَدُه، َوَنَّصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم ْاأَلْحَزاَب َوْحَدُه
 .(روایت از بخاری) 
شریک است، ملک و ستایش از آن اوست، و او  خدایی جز اهلل نیست، تنها و بی»

دگان بر هر چیزی قدرت دارد، بازگشت کنندگان و توبه کنندگانیم، پرستش کنن

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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پروردگار و ستایش کنندگان اوییم، خداوند وعدة خود را تحقق بخشید و بندة خود را 

 .«یاری داد و به تنهایی احزاب را شکست داد

 :یرـ کیفر کشتن نخچ96
 :فرماید خداوند متعال می

﴿                                    

                              

                           ﴾(03/ مائده). 
ر مکشید و یبرید خنچ بسر میمؤمنان هنگامی که در حالت احرام و یا در سرزمین حرم  ای»

دو  (ای که کفاره)ای معادل آن از چهارپایان بدهد،  یر بکشد باید کفارههر کس از مشا عمدًا خنچ
چنین )منایند نفر عادل از میان خودتان به معادل بودن آن قضاوت کنند و برابری آن را تصدیق 

ای خوراک فقراء بدهند و یا  شود یا کفاره و به مستمندان مکه داده می (گردد حیوانی قربانی می
برابر آن روزه بگیرد، تا متجاوز کیفر کار خود را بچشد خداوند از آنچه در گذشته اجنام شده است 

 .«مناید گذشت می
 .جزاء مساویندبه نزد جمهور، عامد و ناسی در وجوب : کثیر گوید ابن

 .اند قرآن بر کیفر عامد، و سنت بر کیفر ناسی حکم کرده: به گفته زهری

قرآن بر وجوب جزاء بر عامد و بر گنهکاری او داللت دارد، زیرا : بدین معنی که

﴿: فرماید می      ﴾ و اصحاب  صخدا و سنت نیز اعم از احکام رسول

 .طی را به مانند عامد مقرر کرده استوجوب جزاء بر خا  او

به قول ابوحنیفه در کشتن صید، قیمت مشابه آن واجب است که فدیه داده شود و 

کنند آن هم یا به صورت ذبح حیوانی مانند حیوان  قیمت آن را دو نفر عادل برآورد می

 .صید شده یا معادل آن از طعام به مساکین حرم داده شود
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آنهم . کشندة صید واجب است که عوض آن را قربانی کند بر: بنا بر قول شافعی

باید در صورت و شکل مانند حیوان صید شده باشد و معادل آن را دو نفر عادل تعیین 

 .نمایند و باید هدی در مکه قربانی شود می

 .یا به جای آن قیمت معادل آن را کفاره بدهد، یا معادل آن روزه بگیرد

 :تان آنـ صید در حرم و قطع درخ95
صید حیوانات حرم چه بر آنانی که محرم هستند و چه آنانی که محرم نیستند حرام 

ها  همچنین بریدن و قطع درختانی که خودرو هستند و عادتاً به وسیله انسان. است

شوند و چیدن و کندن گیاهان نازک و سبز حتی خارها به جزء اذخر، و  کاشت نمی

بردن این دو گیاه مباح است، به دلیل  ن و از بینسنا، حرام است، اما کندن و برید

این شهر : )در روز فتح مکه فرمود صخدا رسول: که گوید ب عباس حدیث ابن

حرام است، خارهای آن نباید قطع شود، گیاهان سبز آن نباید بریده یا چیده ( مکه)

ز برای د برداشته شود به جشود، حیوانات آن نباید رمیده شود و اشیاء گم شده نبای

 .«آن شخص معرف
. به غیر از إذخر، چون آن برای استفادة آهنگران ضروری است: عباس گوید ابن

فقهاء نهی از قطع درختان را به درختانی : شوکانی به نقل از قرطبی آورده که گوید

 .اند که آدمیان نگاشته باشند تخصیص داده

قطع آن را جایز  جمهور: اما دربارة درختان دست کاشت اختالف وجود دارد

. قطع هر نوع درختی کیفر دارد: ولی شافعی، نهی را تعمیم داده و گوید. دانند می

درختان )قدامه قول او را ترجیح داده است و در کیفر قطع درختان نوع اول  ابن

 :اختالف دارند( خودرو

 .کفاره ندارد بلکه فرد گناهکار است: مالک گوید

 .کندباید اسغفار : بنابرقول عطاء

 .شود ل قیمت آن خریده و قربانی میبنابرقول ابوحنیفه معاد
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وسفند بزرگ گاو، و جزای قطع درخت کوچک گجزای قطع درخت : شافعی گوید

هایی را که بدون تعرض آدمیان شکسته و ریخته  علماء استفاده از شاخ و برگ. است

 .دانند اند جایز می شده

و بریدن و کندن زراعتی که توسط آدمیان علماء بر جواز چیدن : قدامه گوید ابن

 .کشت شده است اجماع دارند

بر شخص غیر محرم به خاطر صید حرم مکه و : گوید یةالندضةالروصاحب کتاب، 

 .شود ای نیست، جز اینکه با این کارش گناهکار می قطع درختان آن فدیه

ه ای را بدهد ک اما شخص محرم به خاطر قتل صید حرم باید همان کفاره

ای بر او نیست چون  ولی به خاطر قطع درخت مکه کفاره. رموده استف ألخداوند

در کفارة قطع درخت بزرگ و کندن آن از »: حدیث. یلی بر آن وارد نشده استدل

 .صحیح نیست .«ریشه باید یک گاو بدهد

 .آنچه از سلف در این مورد نقل شده دلیلی ندارد

ای میان نهی از قتل صید و قطع  الزمهگونه م هیچ: و خالصة گفتار: سپس گوید

 .درخت، و وجوب کیفر یا قیمت آن، وجود ندارد

 .شوند کیفر و قیمت، بدون دلیل واجب نمی

 ﴿: دلیلی به جز این فرمودة خدا وارد نشده است          ﴾  در

 .شود نمیاین آیه تنها کیفر ذکر شده است بنابراین، غیر آن واجب 

 :ـ حرم مدینه91
که  سصید در حرم مدینه و قطع درختان آن نیز حرام است، به دلیل حدیث علی

شود و  سبز و خشک آن چیده نمی گیاهان»: دربارة مدینه فرمود صخدا رسول: گوید

کسی که  شود، مگر برای  گردد، و اشیاء گم شده آن برداشته نمی یر آن رمیده نمینخچ

الح جنگی حمل کسی در آن س کند، و صالح نیست هیچرا اعالم  با صدای بلند آن
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.«چراند کند، و صالح نیست درخت آن قطع گردد، مگر برای کسی که شترش را می
 .(روایت از احمد و ابوداود) 

ابراهیم مکه را حرام کرد، و من »: فرمود صخدا رسول: روایت شده ساز جابر

ام نباید درختان خاردار آن قطع شود و حیوان  مدینه را از شرق تا غرب آن حرام کرده

 .(روایت از مسلم) .«آن صید گردد

های سیاه شرقی تا  مدینه را از صخره صخدا رسول»: آورده است سابوهریره

 .«های سیاه غربی حرام کرد و دوازده میل اطراف مدینه را قرق اعالم کرد صخره
 .(روایت از بخاری) 

ت داد، درختان آن را برای درست کردن ابزار به اهل مدینه رخص صخدا رسول

شخم زدن و سواری، و امثال آن که از آن ناگزیرند قطع کنند، و به اندازة نیاز حیوانات 

 .از گیاهان آن علف جمع کنند

شرق و  مابین»: فرمود صخدا آورده که رسول س عبداهلل احمد به نقل از جابربن

رام است و به جز برای علف نباید گیاه و غرب مدینه حرام است و تمام اطراف آن ح

 .«درخت آن قطع شود
این برخالف حرم مکه است، چون اهل مکه اجازه دارند در خارج از حرم آنچه 

 .الزم دارند بدست آورند که آنان را از داخل آن کفایت کند

توانند آن کار را بکنند که آنان را در داخل حرم  ولی در حرم مدینه ساکنین آن نمی

 .نیاز کند بی

. کشتن صید مدینه و قطع درختان آن کفاره نداشته و فقط گناه محسوب است

مدینه از فالن جا تا فالن »: فرمود صخدا آورده که رسول س بخاری به نقل از انس

شود، از حوادث و رخدادهای ناگوار باید محفوظ  جا، حرام است، درخت آن قطع نمی

و . ها بر او باد افریند نفرین خدا و فرشتگان و انسانای بی بماند، هرکس در آن، حادثه

: و باز فرمود «ابد برایش حالل است آن را برداردای در آن بی هرکس درخت قطع شده



 فقه جامع بانوان                                                                                          411

 

کند گرفتن وسیلة شکار و هرچه همراهش است  اگر کسی را در آن دیدید شکار می»

 .(روایت از ابوداود، و حاکم) .«برای شما حالل است

 ـ طواف94

 :ـ چگونگی طواف1

و باروکردن، یا دست کشیدن ه سود ایستادیا برادر مسلمان در مقابل حجراأل خواهر

: گوید کند، و می یا اشاره به آن، کعبه را در سمت چپ قرار داده و طواف را آغاز می

 .« َنِبِيَك ِلُّسّنِة َواِتَباًعا ِبَعْهِدَک َوَفاًءَو ِبِكَّتاِبَك َوَتّْصِديًقا ِبَك ِإمَياًنا الَّلُهَماهلل، َواهلُل أکرب،  ِبّْسِم»
رمل و اضطباع بر تو الزم . طواف کردن را شروع کردی خواهر مسلمانم هرگاه  ای

 .که باال رفتن بر تپة مروه هم بر تو الزم نیست نیست چنان

سود را د و حجراألدر هر دور از طواف مستحب است بر رکن یمانی دست بکش

 .دست بکشدببوسد یا بر آن 

برای خواهر، یا برادر مسلمان مستحب است زیاد ذکر خدا کرده و دعا بخواند، ذکر 

از . که مقید باشد، و محدودیتی ندارد و دعاهایی انتخاب کند که میل دارد بدون این

در این مورد نصی در دسترس نیست تا شارع ما را به انجام آن ملزم  صخدا رسول

 .کند

 :ـ قرائت قرآن2

واهر مسلمان، تالوت قرآن در اثنای طواف اشکالی ندارد زیرا طواف به خاطر خ ای

 .ذکر خدای متعال تشریع شده است و قرائت قرآن واالترین ذکر است

تشریع طواف و سعی بین صفا و مره و »: فرمود صخدا رسول: گوید  ل عایشه

 .(رمذیروایت از ابوداود و ت) .«است ألرمی جمرات به خاطر اقامة ذکر خدای

 :ـ فضیلت طواف3
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خداوند هر روز یک صدوبیست »: فرمود صخدا رسول :گوید ب عباس ابن

کنندگان و چهل  کند؛ شصت سهم آن برای طواف اهلل نازل می رحمت بر حجاج بیت

 «اقی مانده برای تماشاکنندگان استقسمت آن برای نمازگزاران و بیست قسمت ب
 .(روایت از بیهقی) 

طواف را انجام داد، در نزدیک مقام ابراهیم دو رکعت نماز هرگاه هفت دوره 

 .یابد خواند و با خواندن آن طواف خاتمه می می

البته اگر . نامند التحیه، و طواف الدخول می القدوم، و طواف این طواف را طواف

 .طواف کننده احرام به حج افراد بسته باشد

 .و این طواف برای او نه رکن است و نه واجب

برای کسی که احرام به حج قران یا تمتع بسته باشد طواف العمره بوده و رکن  ولی

 .است و به جای طواف القدوم و طواف التحیه کافی است

عی بین صفا ادامه داده و بعد از اتمام طواف ساش  بر خواهر مسلمان است به عمره

 .و مروه را انجام دهد

 :ـ شروط طواف4

شروطی است که واجب است آن را خوب  خواهر مسلمانم طواف دارای ای

 :بشناسی

 :طهارت: یکم

یکی از شروط طواف، طهارت از حدث اکبر و اصغر و نجاست است، به دلیل 

با این . طواف نماز است»: فرمود صاهلل رسول: که گوید ب عباس حدیث ابن

تفاوت که خداوند متعال صحبت کردن در آن را حالل کرده است، پس اگر صحبت 

 .(روایت از ترمذی و دارقطنی و حاکم) .«به جز در خیر صحبت نکنید کردید

طهارت از حدث شرط نیست بلکه واجب است و با قربانی : حنفیه معتقدند که

بنابراین اگر با حدث اصغر طواف کرد، طوافش صحیح بوده و . شود کردن، جبران می

لت حیض طواف کند واجب است گوسفندی قربانی کند، و اگر با حدث اکبر یا در حا
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در نزد ایشان، طهارت از . طوافش صحیح بوده ولی واجب است یک شتر قربانی کند

به نزد من آمد  صخدا رسول: گوید ل عایشه. نجاست در بدن و لباس سنت است

این امری »: بله، فرمود: ای؟ گفتم اعده شدهق: کردم، فرمود در حالی که من گریه می

دهند،  دم فرض کرده است پس هر آنچه حجاج انجام میاست که خداوند بر دختران آ

روایت از ).«ای نباید طواف کنی تو نیز آن را انجام بده جز این که تا غسل نکرده

 .(مسلم

بعد از رسیدن به مکه اول وضو  صخدا رسول»: منقول است ل از عایشه

 .(روایت از بخاری و مسلم) .«گرفت و سپس طواف بیت انجام داد

دهد و به اتفاق علما  شود طواف انجام می ای که خون وی قطع نمی ضهزن مستحا

 .ای بر او نیست فدیه

 :تپوشاندن عور: دوم

الوداع از طرف حجةقبل از  سابوبکر صدیق: که گوید س به دلیل حدیث ابوهریره

قربان امیر حجاج بود، مرا همراه گروهی فرستاد و مأمور کرد روز عید  صخدا رسول

.«از این سال به بعد مشرکان و برهنگان نباید حج کنند»: م اعالم کنیمدر میان مرد
 .(روایت شیخان) 

بنابراین ترک حتی یک قدم در طواف، آن . طواف باید هفت دور کامل باشد: سوم

اگر خواهر مسلمان در تعداد آن شک کند، بنا را بر . را ناقص کرده و باید اعاده گردد

ا انجام دهد، و اگر بعد از طواف در شک افتاد، چیزی بر او مانده ر حداقل نهاده و باقی

 .الزم نیست

 .سود باشدا آغاز و انتهای آن نیز در حجراألسود طواف رباید از حجراأل: چهارم

در طواف باید کعبه در سمت چپ قرار گیرد و قرار دادن آن در سمت : پنجم

به مکه  صاهلل ولچون رس»: که گوید سراست صحیح نیست، به دلیل حدیث جابر

دست کشید، سپس از سمت راست کعبه طواف را [ استالم]سود آمد اول به حجراأل
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آغاز کرد و سه دور اول را با رمل و چهار دور باقی مانده را به صورت راه رفتن 

 .(روایت از مسلم) .«عادی انجام داد

 .باید طواف خارج از کعبه باشد: ششم

طواف، بر حجر اسماعیل و شاذروان گذر کند اگر خواهر یا برادر مسلمان در 

خداوند امر به طواف کعبه در خارج آن کرده نه در داخل آن، . طوافش صحیح نیست

 :فرماید و می

﴿        ﴾ [26: حج.]  

 «و این بیت العتیق را طواف نمایند»
 .اگر میسر شود طواف در نزدیکی بیت، مستحب است

 .در پی بودن سعی در نزد مالک و احمد پی: هفتم

 .فاصلة کم بدون عذر و فاصلة زیاد در صورت وجود عذر اشکالی ندارد

درپی انجام دادن سنت است، بنابراین اگر میان هفت دور  در نزد حنیفه و شافعیه پی

قیه که بدون عذر هم باشد، و ب طواف فاصله زیاد بوجود بیاید اشکالی ندارد ولو این

 .رساند ها را به پایان می دوره

را دیدم  ب بن عمر عبداهلل: منصور به نقل از حمیدبن زید آورده که گفته سعیدبن

سه بار یا چهار بار بیت را طواف کرد و سپس برای استراحت نشست و غالمی داشت 

 .کرد، سپس بلند شد و بقیة طواف را انجام داد او را خدمت می

اگر در اثنای طواف وضوی او باطل شود، وضو گرفته : حنفیه بنابر مذهب شافعیه و

دهد و از سرگیری طواف از اول واجب نیست، اگر چه فاصل زیاد  و بقیه را انجام می

 .باشد

او مشغول طواف بود و اقامة نماز آغاز شد نماز : روایت شده که ب عمر از ابن

 .را انجام داد مانده طواف بعداً بلند شد و باقی. را با جماعت خواند

 :ـ طواف مردان با زنان30
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هشام زنان را از طواف با  ابن: جریج و او از عطاء آورده است بخاری به نقل از ابن

چگونه زنان را از طواف با مردان : هشام گفت مردان منع کرد، عطاء در خطاب به ابن

به عطاء : کردند؟ گوید خدا با مردان طواف می کنی در حالی که زنان رسول منع می

 آیا بعد از امر به حجاب بود یا قبل از آن؟: گفتم

 .به جانم سوگند بعد از امر به حجاب بود: گفت

 شدند، عایشه با مردان مخلوط نمی: شدند؟ گفت چطور با مردان مخلوط می: گفتم

 .شد کرد و به آنان مخلوط نمی دور از مردان طواف می ل

: گفت. سود را استالم کنیمبیا تا حجراأل ای مادر مؤمنان: فتگ ل زنی به عایشه

 .برو، و از این کار امتناع ورزید

کردند، ولی هرگاه  زنان با حالتی ناشناخته در شب خارج شده و با مردان طواف می

تا دیگر زنان بیایند و مردان را از آن کردند    ای توقف می داخل بیت شده در ناحیه

 .کردند میناحیه اخراج نموده و طواف را شروع 

سود را تواند حجراأل ردان دور باشد میزن در وقت خلوت و هنگامی که از م

 .استالم کند

سود مزاحم مردان مشو، الم حجراألدر است: به زنی گفت: نقل شده ل از عایشه

اگر خلوت بود استالم کنید و اگر ازدحام بود در مقابل آن تکبیر و تهلیل بگویید و 

 .مزاحم کسی نشوید

 

 :شتن از جلو نمازگزار در حرم مکیگذ ـ37
و . گذر زنان و مردان در جلو نمازگزار در مسجدالحرام بدون کراهت جایز است

 .این یکی از خصایص مسجدالحرام است

خواند و مردم از جلو او  در ناحیة بنی سهم نماز می صخدا رسول: در حدیث آمده

میان »: عینیه گوید سفیان بن .دای میان او و مردم نبو هیچ پردهکردند و  عبور می

 .(ماجه روایت از ابوداود، نسائی و ابن) .«ای نبود ه پردهبعو ک صخدا رسول
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 :ـ نوشیدن آب زمزم سنت است31
مستحب است بعد از انجام طواف و خواندن دو رکعت نماز در  ،خواهر مسلمان ای

 .مقام ابراهیم، از آب زمزم بنوشید

آن : از آب زمزم نوشید و فرمود صخدا که رسولدر صحیحین به اثبات رسیده 

 .ند و شفای مریض استک آب مبارک است، و به جای طعام انسان را سیر می

روایت کرده که  ب عباس حبان نیز از ابن الکبیر، و ابن طبرانی در کتاب

بهترین آب روی زمین، آب زمزم است، طعام است و سیر »: فرمود صخدا رسول

 .«هاست ضیکند و شفای مری می
سنت است به هنگام نوشیدن، نیت شفاء و امثال آن از خیرات و برکات در دین و 

 .دنیا را بیاورد

آب زمزم برای کسی است که با هر نیت خیری »: فرمود صخدا در حقیقت رسول

 .(ماجه و بیهقی و حاکم روایت از احمد و ابن) .«نوشد از آن می

الَّلُهَم ِإِنْي َأْسَأُلَك ِعّْلمًا َناِفعًا،  »: گفت ید مینوش ب زمزم میهرگاه از آ بعباس  ابن

 .«اٍءَد ِلُک ْناًء ِمَفِشعًا، َواِسَوَوِرْزقًا 
 «فراخ، و شفا از هر مرضی را مسئلت می نمایم از تو علم سودمند، رزق! بار الها»

 ـ سعی بین صفا و مروه35

 :ـ مشروعیت آن1

همسرش هاجر و پسر  ابراهیم: استآورده  بعباس  به نقل از ابنبخاری 

اش اسماعیل را با خود به سرزمین مکه آورد و زیر درختی باالی زمزم  شیرخواره

آب نیز در . کسی در مکه سکونت نداشت اسکان داد در حالی که در آن روزگار هیچ

آنجا وجود نداشت، و انبانی پر از خرما و مشکی پر از آب را برای آنان گذاشت و 

روی و چگونه ما  ابراهیم کجا می: مادر اسماعیل در پی او رفت و گفت. تخودش رف

کنی؟ چندین مرتبه این سخنان را تکرار  یزرع ترک می را در این درة بدون سکنه و لم
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آیا خدا به تو چنین امر کرده است؟ : هاجر گفت. کرد، ولی ابراهیم اعتنایی به او نکرد

اگر این دستور خدا است، خداوند ما را ضایع  :بله، آنگاه هاجر گفت: ابراهیم گفت

 .کند نمی

پس : به خدا، گفت: سپاری؟ گفت ما را به چه کسی می: در روایتی دیگر گفت

 .راضیم و برگشت

آنگاه ابراهیم راه افتاد تا به تپه رسید و از دید ایشان پنهان شد و رو به بیت کرد و 

 :اها را خواندعد  ها را بلند کرد و این دست

﴿                               

                             

 .(82/ ابراهیم) ﴾
در کنار خانة . من بعضی از فرزندامن را به فرمان تو در سرزمین بدون کشت و زرعی! پروردگارا»

کن که  ام خداوندا تا این که مناز را برپای دارند، پس چنان ای سکونت داده تو که آن را حرام ساخته
ما شاید که د فرمن ها هبره های گروهی از مردمان متوجه آنان گردد و ایشان را از میوه دل

 .«گزاری کنند سپاس
زیر آن درخت نشست و پسرش را در کنار خود نهاد، مشک   مادر اسماعیل

به تدریج آب . داد نوشید، و به پسرش شیر می آب را به درخت آویزان کرد و از آن می

پیچید،  مشک تمام شد و شیرش خشک شد، و فرزندش از گرسنگی به خود می

ناچار رفت و بر کوه صفا که . پسرش را ببیند مادرش نخواست با این وضع

ا ترین کوه به آن مکان بود ایستاد، سپس رو به دره نمود ببیند آیا کسی ر نزدیک

فا پایین آمد تا به دره رسید چادرش را باال زد و به بیند؟ کسی را ندید، از کوه ص می

به کوه مروه مانند یک انسان مصیبت زده شروع به دویدن کرد تا از دره گذشت و 

بیند؟ کسی را ندیدی و این کار را  رسید، در آنجا ایستاد و نگاه کرد آیا کسی را می

 .هفت مرتبه انجام داد
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به همین خاطر است که مردم بین : فرمود صخدا رسول: گوید ب عباس ابن

 .کنند صفا و مروه سعی می

 :ـ حکم آن2

 : لف دارندصفا و مروه سه رأی مخت پیرامون حکم سعی بین علماء

، مالک، شافعی و احمد در یکی از دور  عمر، جابر، عایشه بنابر مذهب ابن (أ)

روایتش، سعی بین صفا و مروه رکن حج است، و ترک آن باعث بطالن حج شده و با 

 :نمایند شود، و به دالیل زیر استدالل می خون و غیره آن جبران نمی

رأی شما : پرسیدم ل از عایشه: یدعروه گو: ـ بخاری از زهری روایت کرده که1

 در تفسیر این آیه چیست؟

﴿                                

    ﴾  (166/ بقره.) 

[ خدا]که حجّ خانه پس هر کس . از شعائر خدا هستند «مروه»و  «صفا»گمان  بى»

( سعى)بگزارد یا عمره به جاى آورد، گناهى بر او نیست که در میان آن دو، طواف 

 «کند
کسی که صفا و مروه را طواف نکند بر او گناهی : به خدا سوگند چنین پیدا است

 .نیست

ام، اگر تفسیر آیه چنان بود که تو  ای برادرزاده بدترین کالمی گفتی: عایشه گفت

ردی بر کسانی که آن دو را طواف نکنند گناهی نبود، ولیکن این آیه در شأن تفسیر ک

 .انصار نازل شده است

را که در مشعل بود تعظیم  م بیاورند، بتی به نام مناتآنها قبل از این که اسال

 .جستند مروه دوری میکردند به همین سبب از سعی بین صفا و  می

ای : سوال کردند و گفتند صخدا رسول وقتی که مسلمان شدند، در این مورد از

به دنبال آن، . کردیم خدا ما در دوران جاهلیت از سعی بین صفا و مروه پرهیز می رسول
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طواف بین صفا و مروه  صخدا به تحقیق رسول: گفت ل عایشه. آیة فوق نازل شد

 .را تشریع کرد و نباید هیچ کس آن را ترک کند

سعی بین صفا و  صخدا رسول: ه گفتهروایت کرده ک ل ـ مسلم از عایشه2

این عمل سنت شد، و به جانم . مروه را انجام داد و مسلمانان نیز آن را انجام دادند

 .کند سوگند خداوند حج هیچ کسی را بدون سعی بین صفا و مروه کامل نمی

با گروهی از : ابی تجاره گوید عبدالدار به نام حبیبه بنت ـ یکی از زنان قبیله بنی6

کردیم که میان  نگاه می صخدا ان قریش به خانة آل ابی حسین رفتیم و به رسولزن

پیچید، تا جایی  کرد و از شدت دویدن إزارش به دور کمرش می صفا و مروه سعی می

سعی کنید »: فرمود یدیدیم، و شنیدم م را می صتوانم بگویم دو زانوی حضرت که می

 .«چون خداوند سعی را بر شما واجب کرده است
 .(ماجه و احمد و شافعی روایت از ابن) 

ه در حج و عمره نسک است، بنابراین، وـ به دلیل این که سعی بین صفا و مر4

 .مانند طواف کعبه رکن است

ن و روایتی از احمد سعی بین سیری زبیر، ابن عباس، انس، ابن بنبنابر مذهب ا( ب)

 :گردد، با این دالیل میصفا و مروه سنت بوده و با ترک آن هیچ چیزی واجب ن

 ﴿ :فرماید ـ خداوند آن را جزء شعائر خود ذکر کرده و می1   ﴾  و در

 ﴿: ی نافیه است«ال»مسعود با  مصحف أبی و ابن      (ال)   

 ﴾ بة آن شود ولی از رت و این حرف نفی اگر چه جزء قرآن نبود و قرائت نمی

 .گردد نکاسته و در تفسیر ملحوظ می

ـ به دلیل این که نسکی است دارای تعدد، و به بیت تعلق ندارد، بنابراین، مانند 2

 .رمی جمار بوده و رکن نیست
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رکن نیست و با ترک آن حج : ـ مذهب ابوحنیفه، ثوری و حسن، بر این است که6

و . گردد واجب می( خون)شود، بلکه در صورت ترک آن، دم  و عمره باطل نمی

 :گوید را ترجیح داده و می یصاحب مغنی این رأ

ـ این رأی، بهتر است، زیرا آن دلیل کسی است که آن را به طور اطالق واجب 1

 .شود دانسته، نه این که واجب حج بدون آن کامل نمی

 .در این باره درست مخالف با قول بعضی از صحابه قرار دارد ل ـ قول عایشه2

مؤمل است و حدیث او  ه عبداهلل بنارتج راوی حدیث بنت ابی: منذر گوید بنـ ا6

 .را مورد انتقاد قرار داده اند

 .و آن حدیث نیز داللت بر این دارد که مکتوب یعنی واجب است

کردند  ـ علت این که مردم در دوران اسالم از سعی بین صفا و مروه پرهیز می4

ت به خاطر دو بت که یکی را بر صفا و دیگری را بدین خاطر بود که در دوران جاهلی

 .کردند، اما آیه نازل شد بر مروه گذاشته بودند سعی می

 :ـ شرطهای درست بودن سعی3

 .ـ باید بعد از طواف باشد1

 .باشد «دور»ـ باید هفت 2

 .ـ باید از صفا آغاز و از مروه خاتمه یابد6

تد بین صفا و مروه است چون ـ باید سعی در محل معین خود باشد که راهی مم4

.«مناسک خودتان را از من بیاموزید»: چنان کرده است و فرموده صخدا رسول
 .(ةیالرا روایت از بیهقی و نصب) 

غیر از محل  ر، یا از مروه شروع نماید، و یا دبنابراین، اگر قبل از طواف، سعی کند

 .معین سعی کند، سعی او باطل است

 :ـ طهارت برای سعی4

طهارت برای سعی بین صفا و مروه شرط : ب اکثر اهل علم بر این استمذه
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: که در حج قاعده شده بود ل به عایشه صبه دلیل فرمودة پیامبر خدا. نیست

دهند تو نیز انجام بده با این تفاوت تا پاک نگردی و  هرآنچه را که حجاج انجام می»

 .(سلمروایت از م) .«توانی کعبه را طواف کنی غسل نکنی نمی

هرگاه زن طواف کعبه را انجام داد و بعد از آن »: اند گفته بسلمه  عایشه و ام

.«دو رکعت نماز را ادا کرد سپس به حیض افتاد، سعی بین صفا و مروه را انجام دهد
 .(روایت از سعیدبن منصور) 

هرچند مستحب آن است انسان در انجام تمامی مناسک طهارت و وضو داشته 

 .عاً طهارت امری است دوست داشتنیباشد زیرا شر

 :ـ تعریف سعی5

عبارت است از رفت و آمد میان صفا و مروه به نیت : خواهر مسلمان سعی ای

 :فرماید عبادت، و رکنی است از ارکان حج و عمره، به دلیل قول خدای تعالی که می

﴿             ﴾ (133/ بقره). 
بین صفا و مروه سعی کنید زیرا خدا آن را بر شما واجب »: مودة پیامبرخداو فر

 .(ماجه روایت از شافعی و احمد و ابن) .«کرده است

 :ـ شروط سعی6

ارزش و پاداش اعمال بستگی به نیت »: صخدا ـ نیت، به دلیل قول رسول1

 .(علیه متفق) .«دارد

 .ـ طواف بر سعی مقدم باشد2

 .ت و برگشتدرپی بودن رف ـ پی6

 .ـ باید رفت و برگشت هفت مرتبه باشد4

ـ باید سعی، بعد از طواف صحیح انجام شود، خواه طواف واجب باشد یا سنت، 6

ا بعد از طواف رکن اما بهتر آن است که بعد از طواف واجب مانند طواف القدوم ی

 .فاضه انجام شودمانند طواف اإل
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 :های سعی ـ سنت7

ن دو میل سبزی که در دو طرف درة قدیمی نصب شده ـ دویدن در فاصلة میا1

در این فاصله دویده است، و این دویدن فقط  إ است، چون مادر اسماعیل هاجر

 .برای مردان توانا سنت است نه زنان

 .ـ توقف بر صفا و مروه برای خواندن دعا2

 .فت و برگشتیرـ تکرار دعا بر صفا و مروه در هر 6

اَل »: رتبه هنگام رسیدن به کوه صفا و مروه و همچنین گفتناکبر سه م ـ گفتن اهلل4
َن، َتاِئُبْوَن، ِإَلَه ِإاَل اهلُل َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُه، َلُه اْلُمّْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَّلى ُكِل َشْيٍء َقِدْيٌر، آِيُبْو

 .«َوَنَّصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم ْاأَلْحَزاَب َوْحَدُه َعاِبُدْوَن، ِلَرِبَّنا َحاِمُدْوَن، َصَدَق اهلُل َوْعَدُه،
شریک است، ملک و ستایش از آن اوست، و او  خدایی جز اهلل نیست، تنها و بی»

بر هر چیزی قدرت دارد، بازگشت کنندگان و توبه کنندگانیم، پرستش کنندگان 

بندة خود را پروردگار و ستایش کنندگان اوییم، خداوند وعدة خود را تحقق بخشید و 

 .ها در تمامی رفت و برگشت «یاری داد و به تنهایی احزاب را شکست داد

ای که بدون عذر شرعی آن  میان طواف و سعی به گونه( مواالت)درپی بودن  ـ پی6

 .ترک نکند

 :ـ آداب سعی8

 :ـ رفتن به طرف آن از باب الصفا در حالت تالوه این آیه1

﴿                                

                    ﴾  

 .(166/ بقره)

بگزارد يا [ خدا]پس هر كس كه حّج خانه . از شعائر خدا هستند «مروه»و  «صفا»گمان  ىب»
افزون بر ]كند و اگر كسى ( سعى)ره به جاى آورد، گناهى بر او نيست كه در ميان آن دو، طواف عم

 «خدا قدردان داناست[  بداند كه]نيكى كند، [  واجبات
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 .ـ باید خواهر یا برادر مسلمان طهارت داشته باشد2

 .ـ اگر توانا باشد آن را با پیاده انجام دهد6

 .خواندن دعاو  ألـ مشغول شدن به ذکر خدای4

 .ـ خشوع برای خداوند یکتا6

 .ـ کنترل زبان از ارتکاب به گناهها3

 وقوف در عرفه: ـ رکن چهارم39
وقوف در عرفه رکن چهارم حج است به دلیل فرمودة پیامبر  ،خواهر مسلمانم  ای

 .(روایت از احمد و ترمذی) .«حج یعنی وقوف در عرفه»: صخدا

 .خواهیم پرداختاره عرفه به بحث ب در ادامه در

 ـ رفتن به سوی منی33
 .به سمت منی رفت[ روز هشتم ذوالحجه]سنت است در روز ترویه 

سنت است در منزلی احرام ببندید که در آن اقامت دارید و اگر  ،خواهر مسلمانم ای

در مکه بودید در همان جا احرام ببندید و اگر خارج از آن اقامت داشتید در همان جا 

 .احرام ببندید

هرکس در خارج مکه منزل داشت همان منزل محل بستن احرام »: در حدیث آمده

به هنگام رفتن به طرف منی  «ل احرام اهل مکه منزل خودشان استاو است و مح

مستحب است زیاد دعا و تلبیه بگوید، و نمازهای ظهر و عصر را باهم و نمازهای 

ماند و تا طلوع خورشید روز مغرب و عشاء را نیز باهم جمع کند و شب در آنجا ب

 .چنان کرده است صخدا الحجه از منی خارج نشود زیرا رسول نهم ذی

ای بر او  اگر آنها را، یا یکی از آنها را ترک کنند، سنت را ترک کرده است و فدیه

در روز ترویه و تا فرارسیدن شب و سپری شدن یک سوم  ل زیرا عایشه. نیست

 .(منذر ت از ابنروای) .آن از آنجا خارج نشد

 ـ حرکت به سوی عرفات36
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حرکت به سوی عرفات بعد از طلوع خورشید روز نهم از راه ضب، با گفتن تکبیر، 

 .تهلیل و تلبیه سنت است

در حالی که بعد از طلوع خورشید از منی به طرف »: بکر ثقفی گوید ابی محمدبن

 صخدا با رسول: کردیممالک سوال  بن کت بودیم دربارة تلبیه از انسرعرفات در ح
گفتند، و بعضی تهلیل  گفتند، بعضی تکبیر می بعضی تلبیه می: گفتید؟ گفت چه می

 .(روایت از بخاری و دیگران) .«گفتند و کار هیچ کدام مورد انکار قرار نگرفت می

 .رفتن به نمره و غسل کردن برای ماندن در عرفه مستحب است

 .خل عرفه نشودمستحب است تا بعد از زوال خورشید دا

 :ـ حکم وقوف1

مد و به اجماع علماء وقوف در عرفه، رکن اعظم حج است، به دلیل روایت اح

: امر کرد، اعالم کنند صخدا رسول: عمر که گوید ی اصحاب سنن از عبدالرحمن بن

و قبل از طلوع فجر بیاید در  1وقوف در عرفه، هرکس در شب جمع: حج صحیح یعنی

 .ته استحقیقت به حج دست یاف

 :ـ وقت وقوف2

رأی جمهور علماء بر این است که وقت وقوف از زوال روز نهم آغاز، و تا طلوع 

وقوف در هر قسمتی از آن زمان چه در شب باشد یا در . فجر روز دهم ادامه دارد

روز، کافی است، ولی اگر در روز، وقوف را آغاز کند امتداد آن تا بعد از غروب 

 .ر شب وقوف نماید امتداد آن واجب نیستواجب است، اما اگر د

 .بنابرمذهب شافعی ادامة وقوف تا هنگام شب سنت است

 :ـ هدف از وقوف3

_______________ 

 .استشب جمع، شب مبیت در مزدلفه یعنی شب عید قربان  - 
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هدف از وقوف، حضور و وجود، در هر قسمتی از عرفه است اعم از این که در 

حال خواب باشد، یا بیدار، سوار باشد، یا پیاده، نشسته باشد، یا بر پهلو، یا در حال 

 .رفتن

 .م از این که پاک  باشد، یا در حیض، یا در زایمان، یا جنباع

 .به گفتة ابوحنیفه و مالک وقوف شخص بیهوش صحیح است

منذر، صحیح نیست، زیرا آن  به گفتة شافعی، احمد، حسن، ابوثور، اسحاق و ابن

 .یکی از ارکان حج است

ست داده کسی که قبل از فجر در عرفات وقوف ننماید، در حقیقت حج را از د

کند، و حج او تبدیل به عمره شده و بر  آمدن او بعد از طلوع فجر کفایت نمی. است

 .این قول شافعی، احمد و دیگران است. وی واجب است سال آینده حج کند

 :ـ وقوف در عرفه دارای واجبات، سنن، و آدابی است به شرح زیر4

 :واجبات آن عبارتند از( أ)

 .الحجه بعد از زوال تا غروب خورشید هم ذیـ حضور در عرفه در روز ن1

 .الحجه ـ مبیت در مزدلفه بعد از رفتن از عرفات در شب دهم ذی2

 .المعقبه در روز عید قربان ـ رمی جمره6

 .العقبه در روز عید قربان ـ کوتاه کردن یا تراشیدن سر یا حلق بعد از رمی جمره4

م و سیزدهم، یا دو شب یازدهم، دوازده: ـ مبیت در منی به مدت سه شب6

 .یازدهم و دوازدهم برای آن کس که عجله داشته باشد

 .التشریق ـ رمی جمرات بعد از زوال هر روز در سه روز یا دو روز ایام3

 ـ سنن حج35
الحجه است و مبیت در آن در  ـ رفتن به سمت منی در روز ترویه که هشتم ذی1

خورشید، بعد از انجام پنج نماز فرض شب نهم، و خارج نشدن از آن تا بعد از طلوع 

 .در آنجا
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بعد از زوال، و ادای نمازهای ظهر و عصر به صورت قصر  «نمره»ـ حضور در 2

 .جمع با امام

ـ رفتن به عرفات بعد از ادای نمازهای ظهر و عصر با امام، و ماندن در آنجا و 6

 .خواندن ذکر و دعا تا غروب خورشید

ام رسیدن به مزدلفه و خواندن نماز مغرب و عشاء در ـ تأخیر نماز مغرب تا هنگ4

 .آنجا به صورت جمع تأخیر

 . ألـ وقوف در مشعرالحرام و روبه قبله کردن و خواندن دعا و ذکر خدای6
ـ رعایت ترتیب بین رمی جمره العقبه و قربانی کردن و تراشیدن یا کوتاه کردن 3

 .فاضهو طواف اإل سر

 .ز عید قربانـ ادای طواف الزیاره در رو6

 یت در مزدلفه و وقوف در آنجابـ م31
چون به مزدلفه رسید نمازهای مغرب و  صخدا رسول: آمده سدر حدیث جابر

عشاء را به صورت جمع تأخیر خواند، سپس تا طلوع فجر در آنجا دراز کشید، آنگاه 

امل نماز صبح را خواند، پس از آن سوار شد و به مشعرالحرام آمد و تا روشن شدن ک

 .هوا در آنجا ماند بعداً قبل از طلوع خورشید پایین آمد

 .در این شب ثابت نشده است صداری حضرت شب زنده

: های ثابت درباره مبیت در مزدلفه، و توقف در آنجا است، و باید گفت ها سنت این

ها و ساقیان، که بر آنها واجب  امام احمد مبیت در مزدلفه را واجب دانسته به جز شبان

 .نیست

 .دانند نه مبیت ولی سایر مذاهب فقط وقوف را واجب می

اعم از این که در حال . منظور از وقوف، حضور در آنجا است به هر شکلی باشد

 .ایستاده باشد یا نشته، در حال رفتن باشد یا در حال خواب

آنچه واجب است حضور در مزدلفه قبل از فجر روز عید قربان : بنابر قول احناف

گر این م. بر وی الزم است( خون) بنابراین اگر حضور در آنجا را ترک کرد، دم .است
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ای هم  که معذور باشد که در این صورت، حضور بر وی واجب نیست و کفاره یا فدیه

 .بر وی الزم نیست

آنچه واجب است پیاده شدن شب هنگام در مزدلفه، قبل از فجر : و به قول مالکیه

ده نمودن بار و باز کردن آن در حال ادامة سیر به طرف منی، است آن هم به مقدار پیا

 .عذر نداشته باشد اگر عذر داشته باشد پیاده شدن الزم نیستمادام 

آنچه بعد از وقوف در عرفات واجب است، حضور در مزدلفه در : شافعیه گویند

دلفه نیمة دوم شب قربان است، و ماندن در آنجا شرط نیست، و علم به این که در مز

اعم از این که بداند مزدلفه . است نیز، شرط نیست بلکه گذشتن از آنجا کافی است

است یا نداند، و سنت آن است نماز صبح را در اول وقت بخواند و پس از آن تا 

روشن شدن کامل هوا و قبل از طلوع خورشید در مشعرالحرام توقف نماید و زیاد 

 .دعاء و ذکر خدا را بخواند

 :عال فرمایدخداوند مت

﴿                             

                         

              ﴾ (100-103/ بقره). 
و هنگامی که از عرفات روان شدید خدا را در نزد مشعراحلرام یاد کنید و مهان گونه که مشا »

رهنمود کرده است خدای را یاد کنید اگرچه پیش از آن جزو گمراهان بودید سپس از مهان جا  را
گمان خداوند آمرزنده و مهربان  آمرزش خبواهید بیشوند روان شوید و از خداوند  که مردم روان می

 .«است

 ـ اعمال روز عید قربان34
 :شود اعمال روز عید قربان به صورت مرتب و به شرح زیر انجام می

بح، سپس کوتاه کردن مو یا تراشیدن سر، آغاز، با رمی جمرات بعد از آن، ذ در
 .سپس طواف کعبه، این ترتیب سنت است
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ای  سکی را بر نسکی دیگر پیش انداختید به نزد اکثر اهل علم کفارهبنابراین، اگر ن
 .بر تو نیست و این مذهب شافعی است

الوداع در  در حجه صخدا رسول: که گوید ب بن عمر به دلیل حدیث عبداهلل
 اهلل یا رسول: کردند، مردی آمد و پرسید منی ایستاد، و در آن حال مردم از او سوال می

ذبح کن و : فرمود صخدا ل از این که ذبح کنم سرم را تراشیدم، رسولمن ندانسته، قب
اهلل من قبل از رمی، ذبح انجام  یا رسول: سپس یکی دیگر آمد و پرسید. اشکال ندارد

دربارة تقدیم : راوی گوید. رمی انجام بده و اشکال ندارد: فرمود صخدا رسول. دادم
 .انجام بده و اشکال ندارد: فرمود شد، می می صخدا یا تأخیر، هر سوالی از رسول

مذهب ابوحنیفه بر این است که چنین کسی ترتیب را مراعات نکرده و نسکی را 
بر او الزم است، و در تأویل ( خون)بر نسکی دیگر تقدیم داشته است، بنابراین دم 

 .گناه ندارد ولی فدیه بر وی الزم است: گفتهحدیث 

 ـ رمی جمرات60

 :ـ دلیل مشروعیت آن1

را انجام مناسک  ؛وقتی که ابراهیم: فرمود صخدا رسول: گوید ب عباس ابن

هفت سنگ به  ؛به وی نشان داد، ابراهیمالعقبه خود را ةداد، شیطان در محل جمر

سپس در محل جمرة دوم خود را نشان داد باز . زمین فرو رفتاو پرتاب کرد تا در 

رو رفت، بعد از آن در محل جمرة ابراهیم هفت سنگ به او پرتاب کرد و در زمین ف

 .سوم خود را نشان داد و ابراهیم باز، هفت سنگ به او زد و در زمین فرو رفت

 .کنید با رجم شیطان از دین پدرتان پیروی می: گوید ب عباس ابن

 .(خزیمه، و حاکم روایت از ابن) 

 :ـ حکم آن2

ترک آن با  بنابر مذهب جمهور علماء رمی جمرات واجب است و رکن نیست و

: که گوید سشود، به دلیل روایت احمد و مسلم و نسائی از جابر جبران می( خون)دم 
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کرد و  را دیدم در روز عید قربان سوار بر مرکب، جمره را رمی می صخدا رسول

دانم بعد از این حج برای حج دیگر  مناسک را از من یاد گیرید چون من نمی: گفت می

 .خواهم آمد یا نه

 :آن ـ حکمت3

ت فرمانبرداری امر انداز نی ر، باید شخصی سنگدر رمی جما: گوید /امام غزالی

داشته و اظهار بندگی و عبودیت کند و صرفاً اجرای امر خداوند قیام نماید، و درک 

 .حکمت آن را دایرة درک و عقل ما خارج است

اشد که شیطان از این هم بگذریم باید در این عمل قصد تشبیه به ابراهیم را داشته ب

کرده یا او   لعین در آن مکان خود را به وی نشان داد تا در حج او، ایجاد شک و شبه

را به معصیت گرفتار کند، لذا خداوند به ابراهیم امر کرد شیطان را با سنگسار نمودن 

 .طرد و نفرین کرده و آرزوهایش را نقش برآب کند

ود را به ابراهیم نشان داده و ابراهیم شیطان خ: بنابراین، اگر بر قلب تو خطور کرد

او را مشاهده کرده است و چون او را دیده رجم کرده است، ولی من که شیطان را 

بدان که این خطور قلبی از شیطان است و شیطان این وسوسه را به . کنم مشاهده نمی

این کار : قلب تو اندخته تا عزم تو را در رمی، سست کند و تو را بدین خیال اندازد که

 .فایده است و بیشتر شباهت به بازی داشته و به آن مشغول نباشید بی

پس او را با جدیت و باال زدن آستین برای رجم او، از خود طرد کنید، با این عمل 

 .شما، پوزة شیطان به زمین مالیده خواهد شد

ن کنید، اما در حقیقت با آ و بدان که شما در ظاهر یک دیوار سنگی را رجم می

 .اید ها چهرة شیطان را رجم کرده و کمر او را شکسته سنگریزه

و تعظیم او حاصل  ألچون مالیدن پوزة شیطان به زمین جز با امتثال امر خدای

 .شود، و نفس ما در درک حکمت آن سهمی ندارد نمی

 :ها از چه باشد ـ باید جنس سنگریزه4
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فال مانند، مستحب است، هایی س بکارگیری سنگریزه: مذهب اهل علم بر این است

 .کند ولی کراهت دارد های بزرگ کفایت می و پرتاب سنگ

کند بلکه باید سنگریزه باشد  های بزرگ کفایت نمی پرتاب سنگ: امام احمد گوید

های بزرگ نهی کرده  سنگریزه را پرتاب و از بکارگیری سنگ صخدا چون رسول

ولی احناف مخالف . ها جایز نیستبه اتفاق جمهور، پرتاب آهن، مس و امثال آن. است

دانند، سنگ باشد  این رأی بوده و پرتاب هر چیزی را که از جنس زمین باشد جایز می

 ...یا گل، یا آجر، یا خاک، یا سفال

 

 :ها ـ تعداد سنگ5

 .هفتاد عدد یا چهل و نه عدد است  تعداد سنگریزه

 .کنی میالعقبه پرتاب  ةد آن را در روز عید قربان به جمرهفت عد

بیست و یک سنگ را در روز یازدهم، یعنی به هر کدام از سه جمره هفت سنگ 

 .کنی و در روز دوازهم نیز به همین شیوه بیست و یک سنگ است پرتاب می

و مجموعاً . کند در روز سیزدهم نیز با همان شیوه بیست و یک سنگ پرتاب می

 .های پرتاب شده هفتاد عدد است تعداد سنگ

می، در سه روز اول اکتفا کند و در روز سیزدهم عمل رمی انجام ندهد اگر به ر

 .کند جایز است و در این صورت برای سه روز، چهل و نه سنگ کفایت می

 .کند پرتاب پنج سنگ کفایت می: بنابرمذهب احمد و عطاء

 .اگر شش سنگ پرتاب کند اشکالی ندارد: به قول مجاهد

از حج بازگشتیم در حالی که بعضی  صخدا با رسول: سعیدبن مالک گوید

ام و هیچ کدام از  هفت سنگ پرتاب کرده: گفتند گفتند شش سنگ و بعضی نیز می می

 .گرفت ما بر دیگری ایراد نمی

 :ـ ایام رمی6
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 :ایام رمی، سه، یا چهار روز است

 .التشریق یامه روز أروز قربان، و دو روز یا س

، چاشتگاه است یعنی کمی بعد از طلوع وقت مناسب برای رمی در روز عید قربان

 .خورشید و تأخیر آن تا آخر روز جایز است

اگر کسی قبل از غروب خورشید روز عید : به اجماع اهل علم: عبدالبر به گفتة ابن

 .قربان رمی انجام دهد آن را به وقت خود انجام داده، هر چند تأخیر مستحب نیست

شد، برای مثال،  سوال می صخدا سولدر روز قربان از ر: گفته بعباس  ابن

 .(بخاری) .«اشکال ندارد»: ام، فرمودند وب رمی انجام دادهبعد از غر: مردی گفت

 :ـ جواز تأخیر رمی تا شب7

اگر از رمی در روز معذور بود، تأخیر آن تا هنگام شب جایز است، به دلیل روایت 

ان کرد، با مادرش سفیه تأخیر عمر در مزدلفه زایم دختر صفیه همسر ابن: مالک از نافع

عمر به آنان امر کرد همان وقت  کرد، و تا غروب روز عید قربان نتوانستند بیایند، ابن

اما تأخیر آن بدون عذر مکروه است و . رمی انجام دهند، و اشکالی در کار ایشان ندید

 .نیستباید در شب رمی انجام دهد و بنابر رأی احناف و شافعیه قربانی بر وی الزم 

اگر تا آخر روز عید قربان رمی را انجام نداد، نباید در شب آن را : در نزد احمد

 .ظهر فردا باید انجام دهد از انجام دهد بلکه رمی را بعد

 :ـ رخصت رمی برای ناتوانان و افراد معذور بعد از نیمه شب عید قربان 8

ام دهد، ولی برای کسی جایز نیست قبل از نیمه شب رمی انج جماع برای هیچباإل

زنان، کودکان و افراد ناتوان و معذور و شتربانان رخصت داده شده رمی را در نیمه 

 .شب عید قربان انجام دهند

سلمه را فرستاد و قبل از  در شب عید قربان ام صخدا  رسول»: گوید ل عایشه

 .«فجر رمی را انجام داد و آنگاه طواف افاضه به جای آورد
 .(اود و بیهقیروایت از ابود) 
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رمی در شب مخصوص زنان است نه مردان و این اجازه نداشتن : حزم به گفتة ابن

 .گردد شامل مردان ضعیف و قوی می

 :ـ رمی جمرة عقبه9

از عطاء . کرد را دیدم جمرة عقبه را از باالی آن رمی می ب عمر ابن: أسود گوید

 .(روایت سعیدبن منصور)  .اشکال ندارد: دربارة رمی بر باالی آن سوال شد؟ گفت

 :التشریق یاماز رمی در أـ دعاء بعد 11

به جمرة اولی که نزدیک مسجد  صخدا هرگاه رسول»: گوید ب بن عمر عبداهلل

گفت سپس از  انداخت تکبیر می انداخت با هر سنگی که می است، هفت سنگ می

خواند و  عا مید کرد و ها را بلند می طرف چپ به قعر دره رفته و رو به قبله دست

انداخت و با پرتاب هر  بعد از آن به جمرة دوم نیز هفت سنگ می ایستاد، بسیار می

ها را رو به قبله  رفت و دست گفت سپس از سمت چپ به قعر دره می سنگی تکبیر می

ای که نزدیک عقبه است  ایستاد، بعد از آن به طرف جمره کرد و بسیار می بلند می

کرد تکبیر  کرد و با هر سنگی که پرتاب می آن پرتاب میرفت و هفت سنگ به  می

 .کرد گشت و توقف نمی گفت، بعد از آن برمی می

کرد، بلکه تنها بعد  عقبه توقف نمینزدیک جمرة  صخدا رسول: در حدیث آمده

 .کرد از رمی جمرة اول و دوم توقف می

ب است رو بعد از رمی جمرة اول و دوم مستح: شود از این احدیث استدالل می

به قبله توقف کرده و دعا خواند و ستایش خدای سبحان و استغفار برای خود و 

 .مؤمنین کند

 

 :ـ ترتیب در رمی11

نخست جمرة نزدیک به منی، بعد از آن جمرة وسطی  صخدا ثابت شده که رسول

 .کرد و سپس جمرة عقبه را رمی می
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 .ستبه نزد احناف ترتیب در رمی سنت ا ،خواهر مسلمانم ای

 :ـ با انداختن هر سنگی تکبیر مستحب است12

 .«گفت انداخت تکبیر می ای که می با هر سنگریزه صخدا رسول»: گوید سجابر
 .(روایت از مسلم) 

خدایا حج : گفت به هنگام رمی جمرة عقبه می: روایت شده سبن مسعود از عبداهلل

 .مرا حج مبرور و گناهان مرا مغفور بگردان

 .کسی که تبکیر نگوید گناهی بر وی نیست: اجماع بر این دارند: رحج به گفته ابن

 :ـ نیابت در رمی13

تواند  کسی که به علت وجود عذر مانند مریضی و امثال آن نتواند رمی کند می

 .یکی را نائب خود انتخاب کند و به جای او رمی نماید

 ـ مبیت در منی67
یازدهم و دوازدهم در نزد مالک، های سه گانه یا در دو شب  مبیت در منی در شب

 .شافعی و احمد واجب است

 .دانند احناف آن را سنت می

ها مبیت نکند، کار بدکرده ولی  کسی که در هیچ کدام از شب: حزم به گفتة ابن

ای ندارد و به اتفاق، مبیت از دارندگان عذر مانند ساقیان و شتربانان ساقط شده  کفاره

 .گردد نان واجب نمیای بر آ و با ترک آن کفاره

 ـ بازگشت از منی61
باید قبل از غروب خورشید بعد از رمی در روز : در نزد مالک، شافعی و احمد

 .دوازدهم به سمت مکه برگردد

تواند  الحجه فرا نرسیده باشد می در نزد احناف تا زمانی که طلوع فجر سیزدهم ذی

هذا  نت مخالفت دارد معاما بازگشت بعد از غروب مکروه است و با س. بازگردد

 .انشاءاهلل. ای بر او نیست کفاره
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حیواناتی که حجاج با خود برده و برای تقرب به خدا )ـ هدی 65

 (کنند ذبح می
 :خداوند متعال فرماید

﴿                                  

                                

                          

 ﴾  (82-86/ حج). 
و )برای مشا از شعائر اهلی قرار دادیم، در آن برای مشا خیر ( در حج)را ( فربه)شتران ( قربانی)و »
در حالی که بر پا ایستاده اند؛ نام خدا را بر آهنا بربید، آنگاه چون ( هنگام قربانی)پس . است( برکت

( فقیران)و( غیر سائل)نع قا( فقیران)آهنا خبورید، و ( گوشت)افتاد، از ( بر زمین)هپلوها یشان 
. آهنا را برای مشا رام کردیم؛ باشد که مشا سپاسگزاری کنید( ما)این گونه . سائل را اطعام کنید

 .«گوشتهای قربانی و خوهنای آهنا هرگز به خدا منی رسد، ولیکن پرهیزگاری مشا به او می رسد
حجاج برای  بنابراین تفسیر، هدی عبارت از شتر، گاو، گوسفند و بز است که

 .کنند تقرب به خدا ذبح می

 :ـ بهترین آن1

عبارت از شتر، گاو، گوسفند، بز نر یا ماده است، و بهترین : به اجماع علماء هدی

 .شتر بعد از آن گاو، بعد از آن گوسفند و بز است: آن به اتفاق ایشان

 :ـ کمترین هدی2

تر یا یک هفتم گاو ترین هدی کافی برای هر نفر یک گوسفند یا یک هفتم ش کم

همچنین یک گاو نیز برای . کند است، بنابراین یک شتر برای هفت نفر کفایت می

 .کند هفت نفر کفایت می

حج کردیم و شتر را  صخدا با رسول»: که گوید سبه دلیل روایت مسلم از جابر

 .«برای هفت نفر و گاو را هم برای هفت نفر ذبح کردیم
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 :ـ وجوب شتر3

شود مگر بر زنان یا مردانی که طواف را در حال جنابت یا حیض،  شتر واجب نمی

یا زایمان یا زنی که شوهرش بعد از وقوف در عرفه و قبل از کوتاه کردن موی سر با 

کسی که شتر را نیابد باید هفت گوسفند را فدیه . موافقت او، با وی جماع کرده باشد

 .کند

 

 :ـ اقسام هدی4

 .اجب، و هدی مستحبهدی و: هدی بر دو قسمت است

هدی واجب بر کسی که حج قارن و متمتع انجام داده باشد و برکسی که یکی ( أ)

از واجبات حج مانند رمی جمار، احرام از میقات، جمع بین شب و روز در وقوف در 

 .عرفه، مبیت در مزدلفه، یا منی، یا طواف الوداع را ترک کرده باشد

ا قطع درخت، یا بکارگیری مواد معطر کند نیز بر کسی که در حرم اقدام به شکار ی

 .هدی واجب است

برای خواهر یا برادری مستحب است که احرام به حج افراد : هدی مستحب( ب)

 .یا عمرة افراد بسته باشد

 :ـ شروط هدی5

حیوان هدی، باید صحیح و سالم باشد، حیوان کر، لنگ، گر و الغر کفایت  (1)

 .کند نمی

 .و بز باید دو سال، یا بیش از آن عمر داشته باشد غیر از گوسفند( 2)

 .کند ولی گوسفند یک سال به باال کفایت می

 .گاو دو سال، بز یک سال تمام عمر داشته باشد و شتر، پنج سال،

 :ـ وقت ذبح6

 :علماء در وقت ذبح حیوان هدی اختالف دارند
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ق است، اگر وقت آن التشری یامو سه روز أ وقت آن، روز عید قربان: در نزد شافعی

 .شود سپری شد، حیوان هدی واجب به قضاء ذبح می

. وقت ذبح آن واجب باشد یا تطوع روزهای عید قربان است: در نزد مالک و احمد

 .و رأی احناف نیز به نسبت هدی تمتع و قران، همین است

 .شود در هر وقتی ذبح می: ولی به نسبت حیوان نذر، کفاره و سنت گویند

وقت ذبح از روز عید قربان تا : عبدالرحمان و نخعی، روایت شده اسلمه بن از ابی

 .الحجه است آخر ذی

 :ـ مکان ذبح7

شود ولی  حیوان هدی، اعم از این که واجب باشد یا تطوع در غیر از حرم ذبح نمی

 .تواند آن را ذبح کند شخص آورندة حیوان هدی در هر جایی از حرم می

تمام منی محل ذبح است، تمام »: فرمود صخدا ولرس: روایت شده ساز جابر

 .«های مکه راه و محل ذبح است و تمامی دره. مزدلفه محل ذبح است
 .(ماجه روایت از ابوداود و ابن) 

هدی متعلق به حج بهتر است در منی ذبح شود، و هدی متعلق به عمره بهتر است 

 .استها محل تحلل حج و عمره  ذبح گردد چون آن مکان در مروه

اینجا محل ذبح است و تمام »: در منی فرمود صخدا از مالک نقل شده که رسول

های مکه و  اینجا یعنی مروه، و تمامی دره: دربارة عمره فرمود. منی محل ذبح است

 .«های آن محل ذبح است راه

 :ـ نباید بخشی از حیوان هدی به عنوان دستمزد به قصاب داده شود 8

یز نیست قصاب بخشی از حیوان ذبح شده را به جای جا ،خواهر مسلمانم ای

 .دستمزد بگیرد، ولی صدقه دادن از آن به قصاب جایز است

به من امر فرمودند بر ذبح شتری که  صخدا رسول: که گوید سبه دلیل گفتة علی

ای دیگر آن را تقسیم کنم، و د نظارت کنم، و پوست و گوشت و اعضقربان کرده بو
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ما از آنچه در نزد خود داریم »: ن چیزی به قصاب نبخشم، و فرمودآبه من امر کرد از 

 .(روایت از جماعت) «خواهیم دادبه او 

کند  آن کس که قربانی می: خواهر مسلمانم، این حدیث دلیل بر این است ای

 .تواند برای ذبح حیوان، کسی دیگر را بر ذبح و تقسیم و نظارت آن وکیل نماید می

ق أئمه، جایز نیست پوست و دیگر اجزای آن فروخته شود یا به بدانید که به اتفا

عنوان دستمزد به قصاب داده شود، و باید دستمزد را جداگانه به او بدهد به دلیل 

 .حدیث سابق

 :ـ خوردن از گوشت قربانی9

 :فرماید خداوند می

﴿          ﴾ (83/ حج). 
 «اطعام کنید( نیز)آن خبورید، و بینوای فقیر را ( گوشت)س از پ»

 .های قربانی و این امری است از جانب خدا برای خوردن از گوشت

 .شود های واجب و تطوع می ظاهراً این امر شامل قربانی

 .ولی فقهاء در این باره اختالف دارند

، و قارن و حج عجایز است از هدی کسی که حج تمت: در نزد ابوحنیفه و احمد

 .تطوع انجام داده بخورد و از غیر آن نباید بخورد

حج یا به خاطر از دست دادن آن ذبح کرده،  از هدیی که به خاطر فساد: مالگ گفته

و از هدی متمتع بخورد، به جز فدیة شکار و آنچه برای مساکین نذر کرده، و هدی 

 .نباید از این انواع چیزی بخورد تطوع که قبل از رسیدن به موعد آن ذبح شده باشد که

مانند دم واجب برای فدیه . در نزدی شافعی خوردن از هدی واجب جایز نیست

 .هدی منذورشکار و فاسد شدن حج و هدی متمع و قارن و 

 .توانید بخورید و هدیه کنید و صدقه دهید اما از هدی تطوع می

 :شود ـ مقدار آنچه خورده می11
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 .تواند بخورد و نصف دیگر را صدقه نماید میبنابرقولی نصف آن را 

آن را سه قسمت کرده یک سوم آن را بخورد، یک سوم آن را : بنابرقولی دیگر

 .هدیه کند و یک سوم باقی را صدقه دهد

ـ کوتاه کردن مو برای زنان و نهی آنها از تراشیدن سرو مقدار 69

 موهای کوتاه شدن
: فرموده است صخدا رسول: اند که کردهروایت  بعباس  ابوداود و غیره از ابن

تراشیدن موی سر برای زنان درست نیست و تنها کوتاه کردن مو بر آنان واجب »

 .«است
اجماع اهل علم بر آن است، زیرا تراشیدن موی سر برای زنان : منذر به گفتة ابن

 .مثله است

پیشانی سر  هرگاه، زن بخواهد موی سر را کوتاه کند آن را در»: گفته ب عمر ابن

 .«کند جمع کرده و سپس به اندازة یک سر انگشت از آن را کوتاه می
 .(روایت از سعیدبن منصور) 

 .«کند از کنار سر و از موهای کوتاه و بلند آن کوتاه می»: به گفتة عطاء
 .(روایت سعیدبن منصور) 

 .حدی برای کوتاه کردن موی سر تعیین نشده است: بنابرقولی مرجوح

 .حداقل باید سه عدد مو را کوتاه کند: افعیه گویندعلمای ش

ها را نیز  مستحب است بعد از کوتاه کردن موی سر ناخن ،خواهر مسلمانم ای

 .بگیری

 

 ـ طواف افاضه63
 :فرماید خداوند می

﴿       ﴾ (80/ حج). 
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 .«و باید به طواف خانة قدیمی و گرامی بپردازند»
اجماع مسلمانان، طواف افاضه یکی از ارکان حج بوده و با ترک آن، حج، باطل ب

 .گردد می

 .تعیین نیت برای آن الزم است: امام احمد گوید

کند ولو  نیت حج شامل آن شده و کفایت می: به گفتة امامان مالک، شافعی و حنفی

 .این که نیت جداگانه برای آن نیاورده باشد

 .دانند هفت دور می جمهور علماء، آن را

چهار دور طواف رکن حج است که اگر آن را ترک کند : ولی بنابرقول ابوحنیفه

: شود و سه دور باقی مانده واجب حج است و رکن نیست، بنابراین حج وی باطل می

اگر خواهر یا بردار مسلمان این سه دور یا یکی از آن را ترک کرد حج وی باطل نشده 

 .انی کردن واجب استولی در کفارة آن قرب

 :ـ وقت آن1

وقت آن در نزد شافعی و احمد از نیمه شب عید قربان آغاز و آخر آن حدی  اول

 .ندارد

در طواف افاضه عجله کنند اگر ترس قاعدگی داشته  برای زنان مستحب است

کرد برای طواف عجله کنند و در روز عید قربان آن  به زنان امر می ل عایشه. باشند

 .مبادا قاعده شوند. دهند را انجام

اگر زن، ترس قاعده شدن را داشت اول باید طواف افاضه کند و : به گفتة عطاء

 .سپس رمی جمار و ذبح را انجام دهد

از . استفاده از دارو برای جلوگیری از حیض به خاطر انجام طواف، اشکال ندارد

تن حیض دارو دربارة زنانی که برای جلوگیری و به تأخیر انداخ» ب عمر ابن

خوردند سوال شد؟ او در این کار اشکالی ندید بلکه آب درخت اراک را برای این  می

 .(منصور روایت از سعیدبن) .«امر به آنها توصیه و توصیف نمود
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اگر زن با استفاده از دارو بتواند حیض را به تأخیر : الدین طبری به گفتة محب

ضاء عده و امثال آن، نیز دارو و دواء را بکار اندازد جایز است برای تسریع در آن و انق

 .گیرد

 .همچنین مصرف دارو برای جلب حیض در قیاس با موارد فوق جایز است

 1ـ پیاده شدن در محصب66

 .علماء درباره مستحب بودن آن اخالف دارند

که در محصب پیاده شد تنها به خاطر این بود  صخدا رسول: گوید ل عایشه

تر گردد، و پیاده شدن در آن سنت نیست، پس هرکسی  سانکه خروجش از مکه آ

 .اختیار دارد که در آن پیاده شود یا نشود

 .شد، ولی بعداً ترک شد این کار انجام می: به گفتة خطابی

 را مستحب( محصب)بعضی از اهل علم پیاده شدن در أبطح : ترمذی گوید

 .ه بر خود واجب کنددانستند نه این که آن را واجب بشمارند، مگر کسی ک می

 

 ـ حکمت پیاده شدن در آنجا65
است در برابر پیروزیی که به پیامبرش  ألحکمت پیاده شدن در آنجا شکر خدای

مطلب پیمان بستند و قسم  هاشم و بنی در مقابل دشمنان بخشید، آنان که بر علیه بنی

ا به آنان ر صخدا خوردن با آن دو خاندان ازدواج و معامله نکنند تا اینکه رسول

 .تسلیم کنند

در آن دره اظهار شعائر اسالم در مکانی  صهدف پیاده شدن پیامبر: قیم گوید ابن

 .کردند است که کافر در آنجا شعائر کفر را اظهار و با خدا و رسولش دشمنی می

 ـ طواف الوداع61

_______________ 

 .النور و الحجون ایست واقع در میان جبل محصب دره - 



 فقه جامع بانوان                                                                                          431

 

آخرین نسک، طواف بیت »: گوید سامام مالک در کتاب الموطأ به نقل از عمر

 .«است
حکمت آن تعظیم بیت است، تا معلوم : در مبحث حج گوید یةالند ضةالرو کتابدر 

آنچه در اول و آخر حج مهم است همانا طواف کعبه بوده و تنها مقصود از سفر : گردد

 .حج، کعبه است

طواف الوداع آخرین نسکی است که حجاج غیر مکی به هنگام ارادة بازگشت به 

اکنان مکه چون در آن اقامت داشته و همیشه در کنار دهند ولی س دیارشان انجام می

 .اهلل هستند طواف الوداع بر آنان الزم نیست بیت

ا که نیست طواف وداع الزم نیست، و ببر زنی که در قاعدگی است و از ساکنان م

 .گردد ای بر وی واجب نمی ترک آن فدیه

ده شده که به زنان قاعده رخصت دا»: روایت شده که گفته ب عباس از ابن

 .(علیه متفق) .«بروند

به مسلمانان امر شده است آخرین دیدارشان، طواف بیت »: و در روایتی دیگر گفته

 .«باشد به جز برای زنان قاعده
دچار قاعدگی شد و موضوع را به : اند که روایت کرده صاز صفیه همسر پیامبر

طواف : دارد؟ گفتند یمگر ما را با خود در مکه نگه م»: فرمود. عرض کرد صپیامبر

 .«پس مادام چنین است طواف الوداع الزم نیست: االفاضه را انجام داده است، فرمود

 :ـ اختالف در حکم آن1

 .به اتفاق علماء طواف الوداع مشروع است

شدند،  بعد از طواف افاضه، مردم از هر راهی خارج می: گوید ب عباس ابن

که آخرین دیدارش طواف کعبه  مگر اینکس خارج نشود  هیچ»: فرمود صخدا رسول

 .(روایت از مسلم و ابوداود) .«باشد

بنا به قول حنابله و احناف، و روایتی از شافعی، طواف وداع واجب است و ترک 

 .گردد آن موجب دم می
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گردد، و این،  سنت است و ترک آن موجب دم نمی: منذر به قول مالک، داود، و ابن

 .قول دیگر شافعی است

 :قت آنـ و2

اع دبعد از فارغ شدن از انجام تمامی اعمال و تصمیم بازگشت، وقت طواف الو

 .است تا آخرین نسک وی، طواف و دیدار با کعبه باشد

 :ـ دعای طواف الوداع3

دهد این دعای مأثور از  مستحب است کسی که طواف الوداع انجام می

 َعَّلى َحَمّْلّتِّني َعْبِدك، َواْبُن َعْبُدك، َناَوَأ َبْيُّتك، َهَذا الَّلُهَم»: را بخواند بعباس ابن
 َبْيِّتك، إَلى ِبِّنْعَمِّتك َبَّلْغّتِّني َحّتى ِبَّلاِدك ِفي َوَسَيْرتِّني َخّْلِقك، ِمْن ِلي َسَخْرت َما

 ْلآَنا َفِمْن َوِإَلا ِرًّضا، َعِّني َفاْزَدْد َعِّني، َرِّضيت ُكّْنت َفِإْن ُنُّسِكي، َأَداِء َعَّلى َوَأَعّْنّتِّني
 ِبك ُمّْسَّتْبِدٍل َغْيَر ِلي، َأِذْنت إْن اْنِّصَراِفي َأَواُن َفَهَذا َداِري، َبْيِّتك َعْن َتّْنَأى َأْن َقْبَل
 َوالِّصَحَة َبَدِني، ِفي اْلَعاِفَيَة َفَأْصِحْبِّني الَّلُهَم َبْيِّتك، َعْن َوَلا َعّْنك َراِغٍب َوَلا ِبَبْيِّتك، َوَلا
 َأْبَقْيّتِّني، َما َأَبًدا َطاَعَّتك َواْرُزْقِّني ُمّْنَقَّلِبي، َوَأْحِّسْن ِديِّني، ِفي ّْصَمَةَواْلِع ِجّْسِمي، ِفي

 .«َقِديٌر َشْيٍء ُكِل َعَّلى إَنك َواْلآِخَرِة، الُدْنَيا َخْيَرْي َبْيَن ِلي َواْجَمْع
وندا من بندة توام و فرزند بندگان تو هستم، مرا بر مرکبی سوار کردی که خدا»

های خود را بر من  ای و در این دنیا عیوب مرا پوشاندی و نعمت ایم رام نمودهبر

خداوندا اگر از من خشنودی بر آن . ارزانی داشتی و یاریم دادی تا مناسکم را ادا نمایم

بیفزای واال قبل از این که از خانة تو دور شدم از من خشنود شو، این هنگام بازگشت 

ر حالی که هیچ چیزی را جایگزین تو، و خانة تو اگر اجازه دهید، د. من است

خداوندا تندرستی و عافیت را قرین . گردان نیستم کنم، و از تو و از خانة تو روی نمی

جان و تنم فرما، و دین و آیینم را محافظت فرما، و بازگشتم را نیکو فرما، و درباقی 

آخرت را برایم جمع ماندة عمرم طاعت خود را نصیب من بگردان، و خیرات دنیا و 

 .«گمان تو، برهر چیزی توانایی فرما، بی
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بدان که تعجیل در بازگشت مستحب است به دلیل روایت  ،ای خواهر مسلمانم

سفر، بخشی از عذاب است، شما را »: فرمود صخدا رسولکه  س شیخین از ابوهریره

د در بازگشت دارد پس همین که از کارهای آن فارغ شدی از خوردن و آشامیدن باز می

 .«به میان خانواده شتاب کنید
مهاجر بعد از »: فرمود صخدا رسول: آورده که  مسلم به نقل از عالء حضرمی

 .«ماند انجام مناسکش سه روز می
هرکدام از شما »: فرموده صخدا رسول: آورده که ل دارقطنی به نقل از عایشه

له کند چون این عجلة او اجر اش عج حج را انجام داد برای بازگشت به میان خانواده

 .«او را بزرگتر خواهد ساخت

 ضة مبارکه مستحب استـ عبادت بیشتر در رو50
مابین بیت و منبر من باغی از باغهای »: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهریره

 .(روایت از بخاری) .«بهشت است و منبرم بر حوض من قرار گرفته است

 ـ نماز در مسجد قباء مستحب است57
هرکس »: فرمود صخدا رسول: ماجه و حاکم آمده در روایت احمد، نسائی، ابن

خود را در منزلش پاکیزه کرده و وضو بگیرد سپس به مسجد قباء رود، و در آن، 

 .«نمازی بخواند اجر و پاداش یک عمره خواهد داشت
 رفت و دو رکعت در هر روز شنبه، با سواری یا پیاده به آنجا می صو رسول خدا 

 .خواند نماز در آن می

 عیره: دوم

 .عمره مشتق از اعتمار بوده و به معنی زیارت است

عی بین صفا و مروه و س مقصود از آن در اینجا زیارت کعبه و طواف پیرامون آن و

 .تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر است
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 .به اجماع علماء، عمره مشروع است

 :ـ تکرار آن7
الزبیر عمره را انجام  چندین سال در زمان ابن ب عمر نعبداهلل ب: ـ به گفتة نافع1

 .داده و در یک سال دوبار آن را انجام داده است

از او پرسیدند . در یک سال سه بار عمره انجام داد ب عایشه: ـ به گفتة قاسم2

اکثر اهل ! المؤمنین؟ اهلل، ام سبحان: کار او را سرزنش نکرده؟ گفت کسی در برابر این

 .رأیند ینعلم بر ا

 .مالک تکرار آن را در یک سال مکروه دانسته است

 :ـ جواز عمره در هر وقتی1
که حج  های حج عمره انجام دهد بدون این برای خواهر مسلمان جایز است در ماه

درماه شوال عمره انجام داد و به مدینه بازگشت، بدون اینکه برای  سهمانا عمر. کند

 .حج بماند

ترین گناهان به  های حج را از گناه ن جاهلیت عمره در ماهاهل دورا: طاوس گفت

هرگاه ماه صفر سپری شد و زخم پا، و پشت شتر التیام : گفتند آورند، و می حساب می

 .یافت و اثر حجاج از راه محو شد، عمره برای کسی که بخواهد حالل است

 :ـ حکم آن5
 .عمره سنت است: از دیدگاه احناف و مالک

آیا : شد دربارة عمره سوال صخدا از رسول: که گوید  سجابر به دلیل حدیث

 .(روایت از ترمذی) .«خیر، و اگر عمره کنید بهتر است»: عمره واجب است؟ فرمود

عمره واجب نیست، و چنین گفته : اند این قول بعضی از اهل علم است که گفته

یر آن را که عمره اکبر و حج در غ الحجه را حج حج ماه ذی: هر دو حج هستند: شد می

 .گفتند است حج اصغر می

 .در نزد احمد و شافعی، عمره فرض است
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 :به دلیل فرمودة خداوند

﴿         ﴾ (106/ بقره). 
 .«و حج و عمره را به متام و کمال خالصانه برای خدا اجنام دهید»

بنابراین، عمره، نیز فرض  در این آیه، عمره بر حج عطف شده، و حج فرض است

 .تر است اما قول اول راجح. است

درباره عمره دلیلی ثابت وجود ندارد، عمره سنت : ترمذی به نقل از شافعی گفته

 .است

 :ـ وقت آن9
وقت عمره، تمام ایام سال است و انجام آن در هر : مذهب جمهور علماء این است

 .روزی از ایام سال جایز است

ام سال جایز است، به جز پنج روز، روز عرفه، روز عید قربان و عمره در تمام ای

 .التشرثق سه روز ایام

عمره را در پنج روز فوق مکروه دانسته، زیرا این »: روایت شده که ل از عایشه

 .«ایام، مخصوص حج است
 .داند ابوحنیفه نیز آن را در پنج روز فوق مکروه می

 .وز بعد از آن مکروه دانسته استابویوسف آن را در روزهای عرفه و سه ر

 .های حج اتفاق دارند همه بر جواز آن در ماه

ارة عمرة قبل از درب ب بن عمر از عبداهلل: بن خالد گوید بخاری به نقل از عکرمه

 صخدا کس اشکال ندارد، زیرا رسول عمره قبل از حج برای هیچ»: حج پرسیدم گفت
 .«قبل از حج عمره را انجام داده است

به جز طواف ]قاعده شد و همة مناسک  ل عایشه: روایت شده که سجابر از

روید حج و  اهلل آیا می یا رسول: وقتی پاک شد، طواف کرد و گفت. را انجام داد [کعبه

دهم؟ به همین خاطر به  عمره انجام دهید در حالی که من تنها حج را انجام می
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 ا در تنعیم احرام به عمره ببندد، عایشهبکر امر کرد با عایشه برود ت ابی عبدالرحمن بن

 .در آنجا برای عمره احرام بست ل

 :ـ میقات آن3
گانه است یا داخل  های پنچ بندد یا خارج از میقات کسی که برای عمره احرام می

 .ها بدون احرام درست نیست اگر خارج آن باشد گذر از آن میقات. آن است

رفت و از او  ب عمر بن به نزد عبداهللجبیر  زیدبن: به دلیل روایت بخاری که

برای اهل  صخدا رسول: توانم برای عمره احرام ببندم؟ گفت سؤال کرد در کجا می

را فرض کرده  «الجحفه»و برای اهل شام  «ذوالحلیفه»و برای اهل مدینه  «قرن»نجد 

و است ول «محل اقامت او»میقات او برای عمره، . ها بود اتاگر داخل این میق. است

با عبدالرحمن  ل که عایشه: به دلیل حدیث سابق بخاری. این که در حرم باشد

 صخدا کار را با امر رسول برادرش به تنعیم رفت و در آنجا برای احرام بست و آن
 .انجام داد

 :ـ فضیلت عمره6
ای دیگر کفارة گناهان میان  عمره تا عمره»: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهره

 .(روایت از شیخین و ترمذی)  .«مبرور جزایی جز بهشت ندارد هر دو است و حج

 .گناهان صغیره است نه کبیره: مراد: عبدالبر در شرح حدیث گفته ابن

حج »: فرمود صخدا رسول: اند که روایت کرده ساحمد و غیر او به نقل از جابر

است؟ اهلل حج مبرور کدام  یا رسول: سؤال کردند «مبرور پاداشی جز بهشت ندارد

 .این است شرح حج مبرور .«اطعام طعام و افشای سالم است»: فرمود

حج مبرور آن است که با گناه و معصیت آلود نشود، و : نووی در شرح آن گفته

 .مبرور مشتق از بر و به معنای طاعت است

 .، حجی است که ریاء در آن نباشدبنابرقولی مرجوح
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. شود که به دنبال آن معصیت نباشد یبه حجی گفته م: دیگر بنابر یک قول مرجوح

تنها جزای او منحصر به عفو بعضی : پاداشی جز بهشت ندارد، این است: معنی جملة

 .علمأ و اهلل. ید حتماً داخل جنت گرددگردد بلکه با از گناهان نمی

 :ـ فضیلت عمره در رمضان5
یک عمره در : فرمود صخدا رسول»: روایت شده که گوید ب عباس از ابن

 .(علیه متفق) .«رمضان معادل یک حج است

کسی که برای انجام عمره یک روز از رمضان را دریابد و احرام ببندد در واقع به 

مانند کسی که به یک رکعت از نماز قبل از . پاداش عمره در رمضان دست یافته است

 .اذان برسد در واقع به کل نماز رسیده است

ین حدیث، مانند معنی حدیثی است که معنای ا: اسحاق در شرح حدیث گفته

احد را بخواند در حقیقت یک سوم قرآن را  هواهلل هر کس قل»: فرمود صخدا رسول

 .(روایت از ترمذی) .«خوانده است

به یکی از زنان انصار  صخدا رسول»: آورده که ب عباس عطاء به نقل از ابن

چه چیز مانع تو شد که : مودفر [ام عباس نام زن را گفت ولی من فراموش کرده که ابن]

ما یک شتر داشتیم شوهرم و پسرم بر آن سوار شدند و : با ما حج نکردی؟ گفت

هرگاه رمضان آمد عمره را »: شدیم، فرمود شته بر آن سوار میشتری نیز برای ما گذا

الجوزی در شرح حدیث  ابن «ن عمره در رمضان معادل یک حج استانجام دهید چو

ثواب عمل به وسیلة زیاد بودن شرف وقت، : شود ث استنباط میاز این حدی: گفته

دیگران . یابد یابد، چنان که به سبب حضور قلب و خلوص نیت افزایش می افزایش می

که عمرة فرض در رمضان مانند حج فرض : احتمال دارد مراد از آن این باشد: اند گفته

 .و عمرة سنت در رمضان مانند حج سنت است

 .حتمال دارد عمره در رمضان مخصوص این زن باشدا: به نظر من

 .به خاطر برکت ماه رمضان باشد: و احتمال دارد
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 ـ ارکان حج و عمره55
 .عمره دارای ارکانی هستند که هیچ کدام بدون آنها صحیح نیستحج و 

حج دارای چهار رکن است که عبارت است از احرام، طواف، سعی و وقوف در 

 .شود ن ارکان ساقط شود حج باطل میهرگاه یکی از ای. عرفه

با سقوط . عمره دارای سه رکن است که عبارت است از احرام، طواف و سعی

 .شود یکی از این ارکان عمره باطل می

باشد که در این مبحث به ذکر آن  ها و محظورات می حج دارای واجبات، سنت

 .آن را توضیح خواهیم داد  شاءاهلل پرداخته و سپس ان

 :جبات آنوا (أ)

منظور از واجبات اعمالی است که اگر یکی از آنها ترک شود  ،خواهر مسلمانم ای

و احرام دارای سه . شود فدیه، و در صورت عدم توانایی ده روز روزه بر او واجب می

 .واجب است

 .ـ احرام از میقات تعیین شده1

 ـ دوری از پوشیدن هر نوع لباس دوخته شده2

 .ـ نیت6

 :سنن آن( ب)

شود ولی باعث از  شود که با ترک آن فدیه واجب نمی سنن به اعمالی گفته می

 :دست دادن اجر فراوان خواهد شد، و سنن عبارتند از

 .ـ غسل برای احرام1

 .ـ پوشیدن لباس مخصوص احرام2

 .ـ بستن احرام بعد از خواندن نماز فرض یا سنت6

 .شینها، کندن موی بغل و تراشیدن موی پی ـ گرفتن ناخن4

 .ـ تکرار تلبیه و تجدید آن در هنگام سوار شدن و پیاده شدن و خواندن نماز6
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 .بعد از تلبیه صـ دعاء خواندن و فرستادن صلوات بر پیامبر3

 :محظورات( ج)

شود که در حال احرام ممنوع بوده و با ارتکاب هر  محظورات به اعمالی گفته می

 :مانند. شود ب میکدام از آنها فدیه، یا روزه یا اطعام واج

 .ـ پوشیدن لباس دوخته شده به طور کلی1

 .ـ استفاده و به کارگیری بوی خوش2

 .های دست و پا ـ گرفتن ناخن6

 .کردن و تراشیدن مو ـ کوتاه4

 .ـ شکار کردن6

 .ـ مقدمات جماع مانند بوسه و امثال آن3

 .ـ جماع6

 .چینی ـ غیبت و بدگویی و سخن6

 :حکم این محظورات

پوشیدن لباس دوخته شده، به کارگیری بوی خوش، گرفتن ناخن و : نخست

هرکس یکی از این محظورات را انجام دهد فدیه بر وی . کردن و تراشیدن موها کوتاه

فدیه عبارت است از گرفتن سه روز، روزه یا غذا دادن به شش نفر . شود واجب می

 : فرماید متعال که می فقیر معادل یک مد گندم یا ذبح گوسفندی به دلیل قول خدای

﴿                        

 ﴾ (106/ بقره). 
و اگر کسی از مشا بیمار شد یا ناراحتی در سر داشت باید فدیه بدهد از قبیل روزه یا »

 .«صدقه یا گوسفندی

 :کردنشکار : دوم

 :فرماید معادل آن از حیوانات است چنانچه می: اما جزای شکار کردن
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﴿          ﴾ (03/ مائده). 
شترمرغ، : حیواناتی که معادل آن با قضاوت صحابه شناخته شده است عبارتند از

. ها گاو استگورخر، گاو وحشی، کفتار و گوزن، حکم آن. حکم آن یک شتر است

اگر . جزای آهو، گوسفند، جزای خرگوش، بز دوساله، جزای کبوتر، گوسفند است

و اگر از . شود حیوان مانندی نداشته باشد قیمت آن تخمین زده شده و صدقه داده می

شود و در  آوردن مانند آن یا قیمت آن ناتوان باشد قیمت آن با گندم تخمین زده می

 .گیرد زه میبرابر هر مدی یک روز، رو

 :مقدمات جماع: سوم

مقدمات جماع اگر از جانب شوهر باشد، باید دم بپردازد که عبارت است از یک 

اما اگر از جانب زن باشد همان دم، که یک گوسفند است بر او واجب . گوسفند

 .شود می

 :جماع: چهارم

باید به کند اما  باید بدانی که جماع به کلی حج را فاسد می ،ای خواهر مسلمانم

انجام مناسک حج ادامه دهد و در فدیة آن باید یک شتر را ذبح کند، اگر آن را نیافت 

ده روز روه بگیرد و در هر کدام از دو صورت فوق باید در سال آینده حج را قضا 

 .نماید چنانچه بعداً توضیح خواهیم داد

: ره روایت کردهطالب و ابوهری ابی بن الخطاب و علی امام مالک در موطأ از عمربن

به : اند دربارة مردی که در حال احرام با همسرش جماع کند از آنان سؤال شد؟ گفته

 .پردازد دهد سپس در سال آینده حج را قضا کرده و فدیه می انجام اعمال حج ادامه می

 :چینی غیبت و سخن: پنجم

استغفار  باید به دنبال آن توبه و. چینی و هر گفتاری که فسق باشد غیبت و سخن

ای برای آنها به جز توبه و استغفار از طرف شارع به ما ابالغ نشده  زیرا کفاره. کند

 .است
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 طواف: رکن دوم
زدن است، و دارای شروط و سنن و آدابی  رطواف عبارت از هفت مرتبه کعبه دو

 .شاءاهلل در ادامه خواهد آمد است که حقیقت آن به آنها بستگی دارد، و بحث آن ان

 :روط طوافـ ش1

 .ستر عورت (6)، طهارت (2)نیت،  (1)

 .که از کعبه دور باشد طواف کعبه باید داخل مسجد باشد ولو این( 4)

 .در طواف باید کعبه در سمت چپ طواف کننده قرار گیرد( 6)

سود آغاز و در آن ر به دور کعبه باشد و باید از حجراألطواف باید هفت دو( 3)

 .عمل کرده است صخدا رسول گونه که خاتمه یابد همان

گانه، و نباید بدون ضرورت میان  بودن میان دورهای هفت( درپی پی)مواالت ( 6)

اگر بدون عذر و ضرورت فاصله میان دورها، بوجود آمد، . دورها فاصله ایجاد کرد

 .طواف باطل و اعادة آن واجب است

 :های طواف ـ سنت2

 .زنان سنت نیست برای مردان، اما برای( تندرفتن: )ـ رمل1

برای ( پوشیدن شانه چپ با لباس احرام و برهنه کردن شانه راست)ـ اضطباع 2

 .مردان نه زنان

قًا يانًا بَک وتّصدإميأکرب، الّلهم  هلل، واهلل بّسم»: ـ گفتن این اذکار در آغاز دور اول6

 « حممد َکينب ةفاًء بعهدَک واتباعًا لّسّنَوبکّتابَک َو
 :است این آیه را بخواند  واه، اما در پایان هر دوره سنتـ خواندن دعاهای دلخ4

﴿                          ﴾ « پروردگارا، به

ایمن [  جهنّم]نیکى عطا کن و ما را از عذاب آتش [  هم]ما در دنیا نیکى و در آخرت 

 «بدار
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ای در اثنای  شیدن بر رکن یمانی و بوسیدن حجراالسود در هر دورهـ دست ک6

 .چنان کرده است صخدا طواف، زیرا رسول

الملتزم نام دارد،  ـ خواندن دعا در مابین کعبه و حجراالسود که مکانی به نام باب3

 .چنین کرده است سعباس و ابن

 .شدن طواف بعد از تمام ؛ـ خواندن دو رکعت نماز در پشت مقام ابراهیم6

 .ـ نوشیدن از آب زمزم6

ـ بازگشت برای دست کشیدن به حجراالسود یا بوسیدن آن قبل از رفتن به طرف 6

 .سعی بین صفا و مره

سود در آغاز طواف یا اکتفا به کشیدن دست بر آن، یا اشاره ـ بوسیدن حجراأل18

 .به آن از دور، در صورت مشکل بودن نزدیک شدن به آن

 ـ آداب طواف3

 .ـ استحضار عظمت خدای متعال با نشان دادن خشوع و خوف از او1

هرکس صحبت کند »: که فرمود صخدا گفتن، به دلیل فرمایش رسول ـ کم سخن2

 (روایت از احمد و ترمذی و نسائی) .«جز در خیر صحبت نکند

 . صـ زیاد ذکر خدا کردن و فرستادن صلوات بر پیامبر6
 .والدین و خویشاوندان و مسلمانان ـ زیاد، دعا گفتن برای خود و4

 سعی: رکن سوم
 .در مبحث قبلی از آن بحث شد

 ـ چگونگی برگزاری حج و عمره59
ـ هرگاه خواهر یا برادر مسلمان ارادة انجام حج کرد و به میقات نزدیک شد، 1

های خود را گرفته، و موهای زیربغل و پیشین را تراشیده سپس  مستحب است ناخن

 .های احرام بپوشد حرام انجام داده و آنگاه لباسغسل و وضوی ا

ـ هنگام رسیدن به میقات دو رکعت نماز بخواند و نیت حج یا عمره و احرام به 2
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آن یا به عمره بیاورد، زیرا نیت، رکن حج است و بدون آن حج صحیح نیست، خواه 

 .به صورت افراد باشد یا تمتع، یا قران

تلبیه برای خواهر مسلمان با صدای آهسته به  ـ با پوشیدن لباس احرام، گفتن6

ای که خود بشنود در هر فراز و نشیبی و در هنگام رسیدن به سواران و پیادگان و  گونه

 .در بامدادن و بعد از هر نمازی، مستحب است

ـ مستحب است خواهر مسلمان برای خود و والدین و فرزندان و سایر مسلمانان 4

 .گوید درود بفرستد هربار که تلبیه می صخدا دعا کرده و بر رسول

ـ برخواهر مسلمان الزم است بر نیازمندان صدقه دهد، تا حج او، یک حج مبرور 6

 .باشد

ـ همچنین نباید به جز ذکر خدا در مسائلی صحبت کند که موجب خشم خدا 3

 .بشود و جز در هنگام ضرورت، نباید صحبت کند

فایده  ، و ستیز با رفقا و جدال در امور بیهای آن ـ از جماع و مقدمات و انگیزه6

 .بپرهیزد

ـ مستحب است برای دخول به مکه غسل نماید و از سمت باالی شهر داخل  6

 .شود

 .ـ از استفاده از بوی خوش و قیچی کردن موهای خود بپرهیزد6

داخل شده و أدعیة دخول مسجد  «السالم باب»ـ هنگام روی کردن به کعبه از 18

و آداب داخل شدن را رعایت نموده و خود را با خشوع و تواضع، و تلبیه را بخواند 

 .«الَّلُهَم اْفَّتْح ِلْي َأْبَواَب َرْحَمِّتَك اهلِل لیاهلل َوِإِباهلل، و ّسمِب»: بیاراید و بگوید

 َوِمّْنك الَّسَّلاُم، َأْنَت الَّلُهَم»: ها را بلند کرده و بگوید کعبه دستـ با مشاهدة 11
 َوِبًرا، َوَمَهاَبًة، َوَتْكِرمًيا، َوَتْشِريًفا، َتْعِظيًما، اْلَبْيَت َهَذا ِزْد الَّلُهَم ِبالَّسَّلاِم، َرَبَّنا َحِيَّنا اُم،الَّسَّل
 ا،َوِبًر َوَمَهاَبًة، َوَتْكِرمًيا، َوَتْشِريًفا، َتْعِظيًما، َواْعَّتَمَرُه َحَّجُه ِمَمْن َوَشَرَفُه، َعَظَمُه َمْن َوِزْد

 َجَّلاِلِه، َوِعِز َوْجِهِه، ِلَكَرِم َيّْنَبِغي َوَكَما َأْهُّلُه، ُهَو َكَما َكِّثرًيا، اْلَعاَلِمنَي َرِب ِلَّلِه اْلَحْمُد
 كإَن الَّلُهَم َحاٍل، ُكِل َعَّلى ِلَّلِه َواْلَحْمُد َأْهًّلا، ِلَذِلَك َوَرآِني َبْيَّتُه، َبَّلَغِّني اَلِذي ِلَّلِه اْلَحْمُد
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 َوَأْصِّلْح َعِّني، َواْعُف ِمّني، َتَقَبْل الَّلُهَم ِلَذِلَك، ِجْئُّتك َوَقْد اْلَحَراِم، َبْيِّتَك َحِج إَلى َدَعْوت
  «َأْنَت إَلا إَلَه َلا ُكَّلُه، َشْأِني ِلي

بوسی یا دست را  سود رفته، و بدون صدا آن را میاز آن به طرف حجراألـ بعد 12

 .کنی اگر نتوانستی از دور و در مقابل آن به آن اشاره می. بوسی میبه آن کشیده و 

 َوَالَّلُه الَّلِه، ْسِمِبا»: سود باید با طهارت صورت گیرد سپس بگویدزیارت حجراأل
 .« ُمَحَمٍد َنِبِيك ِلُّسّنِة َواِتَباًعا ِبَعْهِدك، َوَوَفاًء ِبِكَّتاِبك، َوَتّْصِديًقا ِبك، إمَياًنا َأْكَبُر،

کند و هم زمان دعا و  سپس، بیت را در سمت چپ قرار داده و شروع به طواف می

هنگام رسیدن به رکن یمانی . فرستد درود می صرا خوانده و بر پیامبر ألذکر خدای

﴿. به آن دست کشیده و در خاتمة دور بگوید               

        ﴾ (281/ بقره.) 
ـ چون از طواف فارغ شدی به طرف مقام ابراهیم رفته و در آنجا دو رکعت 16

الکافرون، و دو رکعت دوم  یهاأنماز به جا آورده و دو رکعت اول بعد از فاتحه، قل یا 

 .گویند نماز را نماز طواف می  این. خوانی هواهلل احد را می بعد از فاتحه، قل

ای آب  ـ بعد از آن به طرف آب زمزم رفته و در حالی که رو به کعبه ایستاده14

 .بنوش تا سیر شوی

روی و از خدا خیرات و برکات دو جهان را  الملتزم می ـ سپس به طرف باب16

زنی و  و آن را بوسه میسود رفته از آن اگر توانستی به طرف حجراأل طلبی و بعد می

 .نمایی شوی و این آیه را تالوت می به طرف صفا خارج می «الصفا باب»بعداً از 

﴿             ﴾ (166/ بقره.) 

 «از شعائر خدا هستند «مروه»و  «صفا»گمان  بى»
اکبر گفته و این ذکر  ایستی و سه بار اهلل وقتی که به کوه صفا رسیدی رو به کعبه می

ِإَلَه ِإاَل اهلُل َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُه، َلُه اْلُمّْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَّلى ُكِل َشْيٍء  اَل»: خوانی را می
بعداً خیرات  «َقِدْيٌر، اَل ِإَلَه ِإاَل اهلُل َوْحَدُه، َصَدَق اهلُل َوْعَدُه، َوَنَّصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم ْاأَلْحَزاَب َوْحَدُه
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ارحج واجب است و تارک این سعی، بنابر قول . طلبی را از خدا میو برکات دو جهان 

 .آن یا بعضی از آن باید دم بپردازد

موهای خود   اگر محرم قصد حج تمتع را داشته باشد بعد از سعی بین صفا و مروه

و در اینجا، اعمال عمره تمام شده و آنچه از وی ممنوع شده بود . کند را کوتاه می

 .رددگ برایش مباح می

. مانند اند در احرام باقی می ـ اما کسانی که احرام به انجام حج افراد یا قران بسته16

الحجه شخصی که به نیت حج تمتع رفته است، احرام را در منزلش  در روز هشتم ذی

 .ماند کند و شب را در منی می بسته و با سایر حجاج به سمت منی حرکت می

روز در منی، به سمت  از خواندن پنج نماز شبانهـ بعد از طلوع خورشید یا بعد 13

کند و  سپس در کنار مسجد نمره پیاده شده و غسل می. کند عرفات حرکات می

خواند، این در صورتی  نمازهای ظهر و عصر را به صورت قصر و جمع تقدیم می

 است که نماز را با جماعت بخواند، اما اگر نتواند با جماعت بخواند، نماز را جمع و

وقوف در عرفه را بعد از . خواند به هر طوری که امکانش بود، تقدیم یا تأخیر قصر می

کند، زیرا  آنها وقوف می های عرفه یا نزدیک زوال آغاز کند، و در کنار صخره

 .در آنجا توقف کرده است صخدا رسول

 .ـ وقوف در عرفه رکن اعظم حج است16

و در آنجا رو به قبله ایستاده و شروع  الرحمه الزم و سنت نیست باال رفتن از جبل

با فرارسیدن شب . رسد کند تا شب فرا می به خواندن دعا، و اذکار و تضرع و ابتهال می

التأخیر  کند و نمازهای مغرب و عشاء را به صورت جمع به سمت مزدلفه حرکت می

 .برد خواند و شب را در آنجا بسر می در مزدلفه می

ر مشعرالحرام توقف کرده و تا روشن شدن کنار شرقی ـ بعد از طلوع فجر، د16

ها را جمع نموده و به طرف منی باز  آسمان، زیاد ذکر خدا را کرده و بعداً سنگریزه

 .گردد وقوف در مشعرالحرام واجب و ترک آن موجب دم می. گردد می

 .کند بعد از طلوع خورشید جمرة عقبه را با هفت سنگ رمی می ـ16
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در صورت امکان، هدی را ذبح کرده و موهای سرش را کوتاه ـ بعد از آن 28

 .گردد با این عمل، محرمات سابق به جز جماع برای حاجی مباح می. کند می

ـ سپس به طرف مکه برگشته و به مانند طواف القدوم، طواف افاضه را انجام 21

ته باشد بعد از اگر احرام به تمتع بس. گویند نیز می ةاین طواف را طواف الزیار. دهد می

 .دهد طواف، سعی بین صفا و مروه را انجام می

اگر حاجی به نیت حج افراد یا قران احرام بسته باشد، و در طواف قدوم سعی 

 .کرده باشد الزم نیست دوباره سعی کند

سابق حتی جماع برای او حالل [ حرامهای]بعد از این طواف، تمام محظورات 

 .شود می

در ( ماندن به شب)ماند و مبیت  ی بازگشته و شب در آنجا مینـ بعد از آن به م22

 .گردد منی واجب و با ترک آن دم بر او الزم می

الحجه، اول جمرة سمت منی بعد از آن جمرة  ـ بعد از زوال روز یازدهم ذی26

آنگاه . کند را می ألوسطی را رمی کرده و رو به قبله ایستاده و دعا کرده و ذکر خدای

 .کند کند و توقف نمی را رمی میجمرة عقبه 

ـ الزم است قبل از غروب به هر کدام از سه جمره هفت سنگ پرتاب کند، و 24

 .ه همان ترتیب سه جمره را رمی کنددر روز دوزادهم نیز ب

ـ بعد از آن مخیر هست میان این که قبل از غروب روز دوازدهم به سوی مکه 26

روز سیزدهم نیز با همان ترتیب سابق هر سه حرکت کند، یا شب در آنجا بماند و در 

 .گردد رمی جمار واجب است و با ترک آن خون واجب می. جمره را رمی کند

ـ هرگاه تصمیم به بازگشت به دیار خود گرفتی، واجب است طواف الوداع را 23

 .انجام دهی

داشته بنابراین، اگر خواهر، یا برادر مسلمان طواف الوداع را ترک کند، اگر امکان 

 .آن باید بازگردد، در غیر آن صورت باید گوسفندی را در فدیة آن ذبح کندباشد برای 
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احرام از میقات، طواف، سعی، کوتاه : چکیدة اعمال حج و عمره، عبارت است از

یابد، ولی برای حج، وقوف در عرفه که رکن  کردن مو، اعمال عمره در اینجا پایان می

در منی، و ذبح که از ( ماندن به شب)الفاضه و مبیت است و رمی جمرات، و طواف ا

 .گردد واجبات هستند اضافه می
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 ـ معنی آن7
شود، و  مینکاح در لغت به معنی پیوند است، و برعقد، و جماع نیز اطالق ( الف

 .جوح به معنی تداخل استبنابرقولی مر

کسر اول نیز در آن جایز  نکح با ضمة اول و سکون ثانی، فرج است و: فراء گوید

است، و استعمال آن به معنی وطأ، بسیار است، و عقد نیز نکاح نامیده شده، زیرا سبب 

 .آن است

است، و اگر به ازدواج ( جماع)اصل واژة نکاح در کالم عرب، وطأ : ازهری گوید

نکح املّطر »: شود گفته می. شود به علت این است که سبب آن است نکاح گفته می
چرت زدن خواب به دو  «هنکح الّنعاس عيّني»باران به زمین اصابت کرد و : «ضراأل

 .چشم او اصابت کرده است

فالن پسر یا فالن دختر نکاح کرده است منظور از آن : هرگاه گفتند: فارسی گوید

 .فالنی با همسرش نکاح کرده منظور از آن وطأ است: عقد است و اگر گفتند

اصل نکاح، لزوم چیزی برای چیزی دیگر همراه : اند و دیگران در معنی آن گفته

: عربها گویند. برتری بر آن است، و این تالزم هم در محسوسات است و هم در معانی

: گندم را در زمین نکاح کردم؛ یعنی آن را شخم زده و در آن بذر افشاندم، یا گویند

 .ندا اند؛ یعنی به آن چسبیده ها با پای شترها نکاح کرده سنگریزه

در حقیقت به معنای عقد است و به طور مجاز در : نکاح در اصطالح شرع(: ب

شود، به دلیل کثرت ورود آن در کتاب و سنت است که به معنای  وطأ استعمال می

در قرآن جز به معنای عقد نیامده است، و : عقد آمده است، تا جایی که ادعا شده

 ﴿ جملة       ﴾ [268: بقره]  در اعتراض وارد نیست، چون شرط 

بنابراین، عقد برای وطأ واجب است، . وطأ در تحلیل توسط سنت ثابت شده است

 ﴿: زیرا معنی  ﴾  دیگر او را عقد نماید، و مفهوم آن این این است که یکی

بلکه مجرد عقد کافی است ولی سنت بیان کرده که مفهوم غایب معتبر نبوده : است
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باید بعد از عقد، چشیدن شیرین جماع تحقق پذیرد، چنان که باید بعد از آن طالق و 

 .عده هم تحقق پذیرند

نکاح در قرآن جز برای تزویج نیامده است به غیر از لفظ : فارس گوید بن ابوالحسن

﴿: نکاح در آیة                ﴾ [3: لنساءا .] که به گفتة 

 .حجر واژه نکاح در آن آیه به معنی علم است ابن

و در روایتی از شافعیه همانند حنفیه نکاح، حقیقت در وطأ است و استعمال آن 

جوح، لفظی است مشترک که بر هر کدام از وطأ رای عقد مجاز است، و بنابرقولی مرب

 .داند شود، و زجاجی این را قطعی می و عقد اطالق می

در نظر من قول زجاج برتری دارد هرچند بیشتر در عقد استعمال : حجر گوید ابن

و بعضی، معنی اول را ترجیح داده به این دلیل که اسامی جماع کالً در قرآن . شود می

به خاطر قبیح بودن ذکر آن، در قالب کنایه ذکر شده است، و بسیار بعید است کسی 

بنابراین، . ای را که ناسزا است برای آن به کار گیرد ژهکه قصد ناسزا نداشته باشد وا

واژة نکاح، در اصل به معنی عقد است، که البته این بستگی به تسلیم مدعی دارد که 

 .تمامی آنها کنایه هستند: گوید

 ـ حکم آن1
آن امر شده است؛ اما در قرآن نکاح امری است مشروع و در قرآن و سنت به 

 :فرماید خداوند می

﴿                            

           ﴾ (8/ نساء). 
با زنانی که برای مشا حالل هستند و دوست دارید، با دو، یا سه، یا چهار تا ازدواج کنید، »
ترسید که نتوانید میان زنان دادگری کنید به یک زن اکتفا کنید، یا با کنیزان  هم میاگر 

 .«خود ازدواج کنید
 :فرماید و در جای دیگر می
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﴿                ﴾  

 .(62/ النور) 

کنیزان شایستة خویش را به ازدواج یکدیگر  مردان و زنان جمرد خود را و غالمان و»
 .«درآورید

طبقة جوان، هرکس از شما توانایی  ای»: فرماید می صاهلل رسول: اما در حدیث

ازدواج دارد، باید ازدواج کند، زیرا ازدواج چشم و دامن شما را از ارتکاب معصیت 

 .(علیه متفق) .«دارد بیشتر در امان می

مهربان و زاینده ازدواج کنید، زیرا در روز قیامت در میان با زنان »: و نیز فرماید

 .(حبان  روایت از احمد و ابن) .«کنم امتها، من به شما افتخار می

 ـ ترغیب در نکاح5
یم خارج شدیم، در حالی که جوان بود صخدا با رسول: گوید سمسعود بن عبداهلل

کنید، زیرا ازدواج چشمان و جماعت جوان، ازدواج   ای»: فرمود. و توان مالی نداشتیم

دارد، اگر کسی از شما توان  دامنهای شما را از ارتکاب معاصی بیشتر در امان می

روایت ) .«تحمل هزینة ازدواج را نداشت روزه باشد، زیرا روزه شکنندة شهوت است

 .(ماجه و ترمذی از شیخین و مسلم و ابن

آمدند  صزل همسران پیامبرسه گروه چند نفری به من: آورده است سمالک بن انس

و دربارة عبادت او سؤال کردند؟ چون از آن باخبر شدند گویی اینکه آن را برای 

ما کجا و پیامبر کجا؟ خداوند از گناهان : کم شمردند ولی با خود گفتند صحضرت

اما من، تا روزی که : در این میان، یکی از آنان گفت. اول و آخر او در گذشته است

من تمام سال روزه خواهم : ماز شب را ترک نخواهم کرد، دیگری گفتزنده هستم ن

جویم و هرگز ازدواج  من از زنان دوری می: سومی گفت. کنم بود و افطار نمی

شما بودید که چنین و چنان »: آمد و فرمود صخدا در این میان، رسول. کنم نمی

ترس و تقوا دارم، ولی  گفتید؟ اما من، سوگند به خدا در مقابل خداوند از شما بیشتر

خوابم و  خوانم و می کنم، نماز شب می گیرم و افطار می با وجود آن، روزه می
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و هرکس از سنت [ سنت من است این]نمایم،  کنم، و با زنان ازدواج می استراحت می

 .(روایت از بخاری) .«من رویگردان شود از من نیست

 .تفسیر این آیه را پرسیدم ل شهاز عای: و زهری به نقل از عروه آورده است که

﴿                            

                             ﴾
 .(8/ نساء) 

شان زیر چتر درافتد دختران یتیم بعد از فوت پ ام، گاهی اتفاق می خواهرزاده: گفت

گیرند، و آن سرپرستان نسبت به مال و جمال ایشان  حمایت سرپرستان نامحرم قرار می

مهریة  خواهند آنان را به عقد خود در آورده و کمترین مال را کنند و می تمایل پیدا می

ناروای سرپرستان خداوند آنان را از این گونه تمایالت  ایشان کنند، به خاطر این

کند و نباید دختران یتیم را به عقد خود درآورند مگر اینکه مهریة  تمایالت نهی می

ایشان را به طور کامل بپردازند و در حق آنها قسط و عدالت را رعایت کنند، در غیر 

 .ر، یا کنیزان ازدواج نمایندصورت با زنان دیگ این

 .(روایت از شیخین) 

توانید به عدل و انصاف  دختران یتیم نمى[  حقّ]و اگر بترسید که در »: ترجمه آیت

چهار [ یا]سه زن و [ یا]زنان شما را پسند افتد، دو زن و [ سایر]رفتار کنید، آنچه از 

. د به عدل و انصاف رفتار کنیدتوانی نمى[ باز]پس اگر بترسید که . زن را به زنى گیرید

 «و این به آنکه ستم نکنید نزدیکتر است. به یک زن یا به ملک یمین خود اکتفاء کنید
خواهر مسلمانم، ازدواج عبادتیست که به وسیلة آن نصف دینت را تکمیل خواهید 

روایت  ساز انس. ترین حالت به مالقات پروردگارت خواهید رفت کرد، و در پاک

کسی که خداوند، زن صالحه را به او عطا فرماید در »: فرمود صخدا سولشده که ر

واقع او را بر نصف دینش یاری داده است، پس برای پاسداری از نصف باقیماندة دین 

 .(روایت از طبرانی و حاکم) .«خود باید تقوی داشته باشد
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داشتن همسر صالحه، و »: فرمود صخدا رسول: گوید سابی وقاص و سعدبن

کن صالح و مرکب صالح نشانة خوشبختی انسان است، و همسر بد، و مسکن بد، مس

 .(روایت از احمد) .«و مرکب بد، نشانة بدبختی انسان است

 ـ حکمت ازدواج9
 :خداوند متعال فرماید

 ﴿                           

                 ﴾ (21/ روم). 

های خدا این است که از جنس خودتان مهسرانی را برای مشا آفرید تا در کنار  و یکی از نشانه»
ها و دالیلی  نهآنان بیارامید و در میان مشا و ایشان مهر و حمبت انداخت، مسلمًا در این، نشا

 .«برای اهل تفکر وجود دارد
خواهر مسلمانم، ازدواج به بقاء انسان از نسلی به نسلی دیگر کمک  بنابراین، ای

 های کند و وسوسه که با جماع زوجین، آتش شهوت هر دو فروکش می کند چنان می

 .شود می شیطانی نقش بر آب

زن نامحرم در صورت »: فرمودند صخدا روایت شده که رسول ساز ابوهریره

رود، پس اگر  شیطانی به طرف انسان آمده و در صورت شیطانی او را ترک کرده و می

شما از زنان چیزی را دیدید که شما را به شگفت و خوشحالی وا دارد، به نزد 

های شیطان  بروید و با آنان بیامیزید و جمع شوید تا بدان وسیله وسوسههمسران خود 

 .(روایت از مسلم و ابوداود و ترمذی) .«ه و بزداییدرا از خود دور کرد

و همچنین ازدواج به سر و سامان دادن ارتباط میان زن و شوهر بر اساس احترام 

متقابل و تبادل حقوق و همکاری مثمر در دایرة دوستی و محبت و احترام و تقدیر، 

 .کند کمک می

د و آماده کردن جوی مملو از که زن با به عهده گرفتن امور منزل و تربیت اوال چنان

تا به شیوة بهتر بتواند وظایف دنیوی و دینی کند  صلح و صفا، به شوهر کمک می

 .خانواده را انجام دهد
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 (تبتل)ـ مکروه بودن بریدن و دوری از ازدواج 3

﴿: فرماید و اما تبتلی که قرآن به آن امر کرده و می        ﴾مجاهد در ، 

ال اصل تبتل به معنی بریدن پیش رو، وإبه سوی خدا با اخالص : تفسیر آن گفته است

 .است؛ بدین معنی به سوی خدا از همه چیز برده شو

مظعون را رد کرد، و اگر  تبتل عثمان بن صخدا رسول»: گوید سوقاص ابی سعدبن

 .(رمذیروایت از بخاری و ت) .«داد داد آن را به ما اختصاص می به آن اذن می

 .«از تبتل نهی کرده است صخدا رسول»: گوید س سمره
 .(روایت از نسائی و ترمذی) 

نهی، در حدیث، بال خالف برای تحریم است، : حجر در تفسیر حدیث گفته ابن

آدم جلوگیری کرده و از این گذشته در برگیرندة مفاسدی  چون از ازدیاد مشروع بنی

کردن وجود و چهره همراه با وارد کردن دیگر است، مانند تعذیب نفس و مشوه 

عنی ابطال مردانگی و و همچنین، تبتل، به م. شود زیانهایی که گاهی منجر به مرگ می

در برگیرندة تغییر خلق خدا و کفران نعمتهای او است، زیرا مرد بودن، از نعمتهای 

ه کرده و بزرگ است، بنابراین، اگر آن را از بین ببرد در واقع خود را به زن تشبی

 .کاستی را بر کمال ترجیح داده است

آدم به جز به خاطر منافع حاصله در آن،  ر از بیننات نخصاء حیوا: قرطبی گوید

خصاء : تر شدن یا قطع زیان از آن، ممنوع است و امام نووی گوید مانند بهتر و فربه

صاء حیوانات غیر مأکول شرعاً به طور مطلق از نظر شرعی حرام است، و اما خ

و . حیوانات کوچک مأکول جایز است ولی خصاء حیوانات بزرگ مأکول جایز نیست

به گمانم گفتة نووی، قول قرطبی مبنی بر اباحة خصاء حیوان بزرگ برای دفع زیاد را 

 .کند رد می

 

 ـ اکراه دختر یتیمه بر تزویج6
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زه گرفته از دختر یتیمه برای ازدواج اجا»: فرمود صخدا  رسول: گوید س ابوهریره

: شود، اگر سکوت کرد نشانة اذن او است، و اگر مانع شد تزویج او جایز نیست؛ یعنی

 .«اگر به سن بلوغ رسید حق رد تزویج را دارد
 .(روایت از ابوداود و ترمذی) 

 :علما در مورد تزویج دختر یتیمه اختالف نظر دارند

یتیمه به ازوداج کسی بعضی از تابعین و غیر آنان بر این باورند که اگر دختر 

شود، وقتی به سن بلوغ رسید اختیار اجازة  درآمد، نکاح او تا هنگام بلوغ متوقف می

 .نکاح یا فسخ آن را دارد

و به قول بعضی دیگر، نکاح دختر یتیمه تا رسیدن به سن بلوغ جایز نیست و خیار 

، از اهل علم این، قول سفیان ثوری و شافعی و غیر آن دو. در نکاح نیز جایز نیست

و به قول احمد و اسحاق، هرگاه  دختر به سن نه سالگی رسید و به عقد شوهر . است

خیار برخوردار  درآمد و به آن راضی بود، نکاح او جایز است و بعد از بلوغ از حق

را در سن نه  ل خدا عایشه اند که رسول نیست، و به این حدیث استدالل کرده

هروقت دختر به : گوید ل است، در حالی که عایشهسالگی به عقد خود درآورده 

 .شود سن نه سالگی رسید، زن محسوب می

 ـ تزویج دختر نابالغ5
هرگاه دختر باکره و بیوه به سن بلوغ رسیدند برای پدر و دیگران جایز نیست 

اش واقع  و اگر نکاح او بدون اجازه. بدون اجازة او، وی را به ازدواج کسی درآورند

همان ابتدا فسخ شده است، اما دختر بیوه با هرکس که بخواهد ازدواج از ! شود؟

و اما تزویج دختر باکره متوقف بر اجازة او، و . کند اگر چه پدرش ناراضی باشد می

باشد، دختر نابالغی که پدر ندارد تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده، نه در  پدرش می

ایز نیست که او را به عقد کسی حالت ضرورت و نه در غیر آن، برای هیچ کس ج

تواند دختری را که دیوانه است تا زمانی که بهبودی  و جز پدر کسی نمی. درآورد

 .نیافته به عقد کسی درآورد
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برای پدر جایز نیست دختر صغیرة خود را به عقد کسی درآورد تا : شبرمه گوید ابن

سن نه سالگی از  را در ل و نکاح عایشه. دهد روزی که بالغه شده و اجازه می

رده و مانند زن بخشوده شده به ایشان، و نکاح بیشتر از مشبر  صخصایص پیامبر

باشد و بنابر قول حسن و ابراهیم نخعی، تزویج دختر  چهار زن برای آن حضرت می

 .است اگرچه ناراضی باشند بیوه و باکره، برای پدر جایز صغیره و کبیرة

دختر صغیرة خود را، باکره باشد یا بیوه، به  تواند ابوحنیفه معتقد است پدر می

کند،  ازدواج کسی دیگر درآورد ولی هرگاه بالغه شد با هرکس که بخواهد ازدواج می

و پدر نیز مانند سایر اولیاء بوده و رضایت و اجازة او برای ازدواج شرط نیست، و 

به ازدواج کسی  بدون اجازة دختر بالغه، باکره باشد یا بیوه، جایز نیست پدر او را

 .درآورد

 ـ نکاحهایی که از آنها نهی شده است 1

 :اول ـ نکاح الشغار

شود که ولی دختر خود را به نکاح کسی درآورد  نکاح الشغار، به نکاحی گفته می

به شرط اینکه طرف مقابل نیز دختر خود را به نکاح او درآورد، خواه طرفین مقدار 

ی از آنها مقدار مهریه را مشخص نماید و دیگری مهریه را مشخص کنند یا نه، یا یک

در تمام صورتهای فوق، . آن را مشخص ننماید، یا هیچ کدام مهریه را مشخص نکنند

گردد، و نفقه، ارث، مهریه و سایر  نکاح منعقد نگردیده و فسخ شده محسوب می

 .گیرد احکام زناشویی، و عده به آن تعلق نمی

م و آگاهی چنین نکاحی را انجام دهد و با وی بنابراین، اگر کسی از روی عل

 .شود به او ملحق نمی دشود، و فرزن مقاربت نماید، حد کامل زنا بر وی اجرا می

شود، و فرزند به او  و اگر از روی جهل به آن مبادرت کند، حد زنا بر وی اجرا نمی

 .و اجرای حکم حد در حق زن نیز مانند مرد است. شود ملحق می
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از نکاح  صخدا آورده که رسول س حیح خود به نقل از ابوهریرهمسلم در ص

دختر : الشغار نهی کرده است؛ شغار، به این صورت است که مردی، به دیگری بگوید

خودت را به عقد من درآور، تا من نیز دخترم را به عقد تو درآورم، یا خواهرت را به 

 .معقد من درآور، تا من نیز خواهرم را به عقد تو درآور

از نکاح شغار نهی کرده است؛ و نکاح شغار  صخدا رسول»: گوید ب عمر ابن

به این معنا است که یکی دختر خود را به عقد کسی دیگر درآورد به این شرط که او، 

.«ای برای هیچکدام در میان نباشد نیز دخترش را به عقد وی درآورد و مهریه
 .(علیه متفق) 

 :ف نظر دارندعلما پیرامون این موضوع اختال

شود؛ خواه به او دخول کرده باشد  این نکاح جایز نبوده و فسخ می: مالک گوید امام

آورم به این شرط که تو نیز دخترت را  دخترم را به عقد تو در می: یا نه، و اگر بگوید

 .فایده ندارد در مقابل صد دینار به عقد من درآوری، هیچ

 .گردد خول کرده باشد فسخ نمیقاسم، اگر به آن د و بنابه گفتة ابن

اگر مهریه در این گونه نکاح مشخص نشود، نکاح فسخ : امام شافعی گوید

گردد، و اگر برای هر دو، یا برای یکی، مهریه را معین کردند، هر دو نکاح صحیح  می

و این در . گردد بوده و مهریة معین شده باطل، و برای هر کدام مهرالمثل تعیین می

و اگر قبل از . ه به او دخول کرده، یا قبل از دخول فوت کرده باشدصورتی است ک

 .گیرد دخول او را طالق دهد، نصف مهریه به او تعلق می

بنابه قول لیث و امام ابوحنیفه و اصحاب او، این نکاح صحیح است، خواه مهریه را 

کلی مهریه را  معین کرده باشند یا نه، مهریه را مشروط کرده و معین نموده باشند، یا به

 .گردد مهرالمثل تعیین می در تمامی صورتهای فوق،: اند گفته نفی کرده باشند، و

 :دوم ـ نکاح متعه
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نکاح متعه که نکاح موقت است جایز نیست، این نوع نکاح در عهد : حزم گوید ابن

تا روز قیامت به  صحالل بود، سپس خداوند آن را بر زبان رسولش صخدا رسول

 .ل و فسخ کردطور قطع باط

در غزوة خیبر از نکاح متعه و گوشت خرهای اهلی  صخدا رسول»: گوید سعلی

 .(علیه متفق) .«نهی کرده است

هرکس به طور موقت با زنی ازدواج کرده »: سیرة جهنی به نقل از پدرش گوید

ای را که برایش نام برده و تعیین کرده است به او پرداخت نماید، و  است باید مهریه

مبلغی از آن را باز پس نگیرد، و از وی جدا شود، زیرا تا روز قیامت خداوند آن  هیچ

 .(روایت از طبرانی) .«را حرام کرده است

رفتند و  متعه تنها در اول اسالم بود، مردها که به شهری می»: گوید ب عباس ابن

آنجا اقامت کردند تا در مدتی که در  شناختند، با زنها ازدواج می در آنجا کسی را نمی

دارند تنها نباشند و زن متعه شده، اسباب و کاالهای او را نگهداری کند، تا هنگامی که 

 ﴿: این آیه نازل شد            ﴾ ، 

: گوید ب عباس ابن .«ملک یمینهایشان[ بر]مگر بر همسرانشان یا »(. 3/ مؤمنون)

 .(روایت از ترمذی) .«جز دو نوع ذکر شده در آیه حرام استهر فرجی به »

 :سوم ـ نکاح زن معتده

کس حالل نیست زنی را که در عدة طالق یا وفات است خواستگاری  برای هیچ

نماید، و اگر قبل سپری شدن عده با او ازدواج نماید اعم از اینکه با او مقاربت نموده 

برند، و  فسخ شده است، و از یکدیگر ارث نمیباشد و یا مقاربت ننموده باشد، عقد 

 .گیرد ای به زن تعلق نمی مهریه ای بر همسرش ندارد و هیچ نفقه

و اگر یکی، یا هر دو، از روی علم و آگاهی مبادرت به آن کرده باشند، حد زنا بر 

شود  و اگر فرزند، از این جماع به دنیا بیاید به پدرش ملحق نمی. گردد آنها اجرا می

 .بته در صورتی که از روی علم و آگاهی چنین کاری کرده باشدال
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و اگر یکی، یا هر دو جاهل به آن باشند، حد زنا بر آنان جاری نشده و فرزند، به 

بنابراین اگر نکاح فسخ شد و عدة زوجه سپری . گردد پدر جاهل به این کار ملحق می

د، مگر اینکه آن مرد زن را طالق تواند مانند سایر مردم با او ازدواج کن گردید زوج می

تواند همسرش را رجعت  رجعی داده باشد که در این صورت، تا در عده است می

 .نماید، ولی در صورت ایقاع سه طالق، رجعت جایز نیست

 :فرماید به دلیل فرمودة خداوند متعال که می

﴿                         

                             

                               

  ﴾ (883/ بقره). 
و گناهی بر مشا مردان نیست که به طور کنایه از زنانی که شوهرانشان فوت کرده و در عده به »
برند خواستگاری کنید و یا در دل خود تصمیم بر این کار را بگیرید، بدون اینکه آن  سر می

دانست مشا آهنا را یاد خواهید کرد، ولی به آنان پنهانی وعدة ازدواج  میرا اظهار منایید، خداوند 
ای و به صورت کنایه آن را اظهار کنید، اما در هیچ حالی  ندهید، مگر اینکه به شیوة پسندیده

و بدانید که خداوند آنچه را که در دل داریم . اقدام به ازدواج ننمایید تا عدة آنان به سر آید
 .«ز خمالفت فرمان او خویشنت را بر حذر داریدداند، پس ا می

شود، و اما  اختالفی در این نیست که فرزند، به مرد جاهل ملحق می: حزم گوید ابن

 :فرماید است که می ألة خدایدعالم به دلیل فرمو وب حد بر مردوج

﴿                              

                         ﴾(2-3/ املؤمنون). 
مگر از مهسران یا کنیزان خود که در این . کنند و کسانیند که عورات خود را حفظ می»

خاصی که غیر از این دو راه زناشویی را دنبال کنند اش. صورت جای مالمت ایشان نیست
 .«آیند متجاوز به مشار می

 .و این، نه همسر است و نه کنیز، پس زناکار است
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.«فرزند، از آن بستر است، و سنگ از آن زناکار است»: فرماید می صخدا و رسول
 .(روایت از شیخین و ابوداود و ترمذی) 

فرزند را نتیجة یکی از این دو  صخدا رسولکنید که  در این حدیث مالحظه می

یا بستر مشروع، و یا زنا، و معلوم است نکاح زن در حال عده، بستر : داند حال می

شود، و بر شخص  مشروع نیست، پس زنا است و بر شخص زناکار حد اجرا می

 :فرماید جاهل به مسئله حدی نیست، به دلیل فرمودة خدای متعال که می

﴿                       ﴾ (احزاب /
3). 

كه دهلاى مشا قصد [  گناه آن است]بلكه . و در آنچه كه اشتباه كرده باشيد، گناهى بر مشا نيست»
 .«كند

 و

﴿       ﴾ (10/ األنعام). 
 «به او برسد، بيم دهم[  پيامش]را و كسى را كه مشا [ قرآن]تا با آن »

بن مسلم  صالح. و به چنین کسی ابالغ نرسیده است، پس چیزی بر وی نیست

اش  از شعبی دربارة مردی سؤال کردم که زنش را یک طالقه داده و هنوز عده: گوید

: فرمود سخطاب عمربن: کند؟ شعبی گفت سپری نشده مردی دیگر با وی ازدواج می

ای  ید این زن و مرد از هم جدا شوند، و زن، عدة اول را تکمیل کرده و دوباره عدهبا

وجه زوج دوم نباید  المال گذاشته شود و به هیچ جدید را آغاز کند و مهریه او در بیت

 .تواند خواستگار شود با او ازدواج نماید، و زوج اول می

جود آمده، و عدة اول را آن دو، جدایی به و  میان: گوید سابی طالب بن و علی

رود، و به خاطر تصرف او از جانب زوج  ای جدید می تکمیل و بعد از آن به دنبال عده

 .دوم، مهریه از آن او است

 :چهارم ـ نکاح محلل

مردی زن خود را سه طالق بدهد و بر او حرام : نکاح محلل به این صورت است
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 :آن آمده استشود و نتواند با او ازدواج کند، چنان که در قر

﴿                     ﴾  

 .(268/ بقره) 
و اگر برای بار سوم زن را طالق داد، زن برای او حالل نیست، تا هنگامی که با شوهری »

 .«کند دیگر ازدواج می
یگر او را تزویج نماید، چنین و به منظور حالل شدن دوباره برای زوج اول، یکی د

بر محلل، زوج دوم، و  صخدا رسول»: سمسعود نکاحی باطل است؛ به دلیل گفتة ابن

 .«محلل له، زوج اول لعنت کرده است
 .(ماجه، و ترمذی روایت از ابوداود، و ابن) 

از جمله عمربن خطاب، و عثمان، و  صخدا و از نظر دانشمندان صحابة رسول

 .شود و دیگران به این حدیث عمل میعمر  بن عبداهلل

 .و فقهاء تابعین، نیز بر این قولند

 .مبارک، شافعی، احمد، و اسحاق، نیز بر این قولند بن و سفیان ثوری، عبداهلل

کرد که او، نیز بر این قول  معاذ شنیدم از وکیع نقل می و از جارود بن: ترمذی گوید

 .اصحاب رأی دور انداخته شودالزم است چنین مبحثی از قول : است و گوید

هرگاه مرد، زنی را به عقد خود درآورد تا : اند وکیع و سفیان گفته: و جارود گوید

بدین وسیله برای شوهر او حالل شود، ولی بعداً صالح دانست آنرا طالق ندهد و 

پیش خود نگه دارد، نگه داشتن زن برایش حالل نیست مگر اینکه با نکاحی جدید با 

 .اج کنداو ازدو

 :پنجم ـ نکاح در حال احرام

اگر کسی در حال احرام به حج، یا عمره و قبل از تحلل اقدام به نکاح نماید، چنین 

اش  اگر خواست با وی ازدواج نماید، بعد از اتمام حج یا عمره. نکاحی باطل است

 شخص در حال»: فرماید که می صاهلل باید تجدید عقد نماید، به دلیل فرمودة رسول

بندد و نه کسی را به عقد ازدواج دیگری در  احرام نه با کسی عقد ازدواج می
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 .(روایت از مسلم) .«آورد می

شود، و نه برای دیگری، و نهی در  یعنی چنین نکاحی نه برای خود منعقد می

 .حدیث برای تحریم است و مقتضای آن بطالن است

 :شود ششم ـ نکاح جز با ولی منعقد نمی

گونه نکاحی بدون ولی منعقد  هیچ»: فرمود صخدا رسول: دگوی ل عایشه

 .(ماجه، و ترمذی روایت از ابوداود، ابن) .«گردد نمی

از جمله عمر و علی،  صاهلل از نظر اصحاب رسول: ترمذی در تفسیر حدیث گوید

و بعضی از فقهاء تابعین عمل بر این حدیث بوده و   عباس و ابوهریره و ابن

بن مسیب، حسن  از جملة آنان سعید. شود احی بدون ولی منعقد نمیهیچ نک: اند گفته

 .بصری، شریح، ابراهیم نخعی، عمربن عبدالعزیز و غیر آنان است

مبارک، مالک، شافعی، احمد، و اسحاق همگی بر  بن و سفیان ثوری، اوزاعی، عبداهلل

مو اگر چه پدر، جد پدری، عمو، پسر ع: و ولی به ترتیب عبارت است از. این رأیند

و سلطان، ولی کسی است که ولی . ولی نزدیکتر در اولویت قرار دارد. دور باشد

 .ندارد

زنی از قبیلة مردی با : از قعقاع شنیدیم که گفت: سلیمان شیبانی و ابواسحاق گویند

دواج کرد و مادر آن زن او را به عقد آن مرد درآورد، پدر بحریه که ما به نام بحریه از

بردند و  سطالب ابی موضوع اختالف پیدا کردند و قضیه را به نزد علی بنآمد بر سر 

 .او آن را جایز دانست

آمده که دختر برادرش، عبدالرحمن را به عقد  ل و در خبر مشهور از عایشه

زبیر در آورد، و در آن وقت عبدالرحمن در شام بود، وقتی که از شام بازگشت  منذربن

نکاح دختر عبدالرحمن را به خودش واگذار کرد، آنگاه  منذر. کار را انکار کردآن 

 .صحه نهاد ل عبدالرحمن بر کار عایشه

بود و  سابی الربیع که همسر علی و در روایت آمده که أمامه دختر ابوالعاص بن

از طرف معاویه  سبود، بعد از شهادت علی صخدا مادرش زینب، دختر رسول
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عبدالمطلب موکول  حارث بن نوفل بن غیره بنخواستگاری شد، امامه امر خود را به م

کار خشمگین شد و ماجرا را  نمروان از ای. کرد، و مغیره امامه را به عقد خود در آورد

کاری به آن دو نداشته : برای معاویه نوشت، معاویه در جواب نامه به مروان نوشت

دی واگذار کرده و سیرین ثابت شده که دربارة زنی که امر خود را به مر و از ابن. باش

اشکالی ندارد مؤمنان اولیای یکدیگرند : آن مرد زن را به عقد خود درآورده است، گفته

از عطاء دربارة زنی پرسیدم که با حضور اولیاء خود و بدون اجازة : جریج گوید و ابن

زن با حضور اولیاء، مالک نفس : آنان، خود را به عقد کسی درآورده است؟ گفت

 .دون امر اولیاء جایز است ازدواج کندخودش است و ب

  بن و دربارة زنی که دختر خود را بدون اجازة اولیاء به عقد کسی درآورد، از قاسم

اگر اولیاء از آن خبردار شوند و بدان راضی گردیدند جایز : محمد سؤال شد؟ گفت

 .و چنین موضوعی از حسن، نیز روایت شده است. است

ت داشته، و زن در امر مربوط به خود  ا زوجه کفاءزوج ب راگ: و اوزاعی گوید

و مرد به او دخول کرده بود، برای ولی جایز نیست میان آن دو، جدایی نصیبی داشت، 

 .بیفکند

درست نیست زن، خود را به عقد کسی درآورد، یا زنی دیگر او را : ابوثور گویدو 

درآورد جایز است،  به عقد کسی درآورد، ولی اگر مردی مؤمن او را به عقد کسی

 .مؤمنان برادرند و بعضی از آنان اولیاء بعضی دیگرند

تواند او را به ازدواج  هیچ کس به جز ولی نمی اما دختر باکره را: وسیلمان گویدو اب

تواند امر خود را به هر مسلمانی که بخواهد واگذار  و اما بیوه، می. کسی در آورد

 .ید، و ولی حق اعتراض به آن را نداردتواند او را تزویج نما نماید، و می

زنهای سیاه پوست و امثال آن، یا زنهای فقیر و : و رأی امام مالک بر این است

کنیزان، اگر توسط همسایه و دیگران از کسانی که در رتبة والیت قرار ندارند، تزویج 

یاء شوند جایز است، ولی اگر زنانی که دارای مقام و منصبی بوده و توسط غیر اول

گردند؛ اگر ولی، یا سلطان بدان اجازه داد، جایز  تزویج شوند، از شوهران جدا می
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است اگر مدتی از نکاح آن گذشت، و ولی آن را فسخ نکرد و دارای فرزند شد دیگر 

و بنابه گفتة امام ابوحنیفه و زفر، جایز است زن، خود را به ازدواج هم . گردد فسخ نمی

و اگر خود را به ازدواج غیر هم کفؤ . حق اعتراض ندارد کفو خود درآورد و ولی او

توانند آنان را از هم  خود درآورد، نکاح جایز است، ولی اولیاء حق اعراض دارند و می

تواند در مقابل کم کردن از مهر المثل توسط زن اعتراض  جدا کنند و همچنین ولی می

 .کند و از آن جلوگیری نماید

بنابه قول : محمدبن حسن، نکاح بدون ولی صحیح نیست و بنا به رأی ابویوسف و

ابویوسف، اگر بدون ولی تزویج کرد و ولی بدان اجازه داد، جایز است و اگر از 

کند، و بدون  کفاءت داشت، قاضی آن را تنفیذ می همسر، رضایت خودداری کرد، لکن

 .اجازه و تنفیذ قاضی جایز نیست

بدان اجازه نداد، باید قاضی مجدداً آن را و بنا به قول محمدبن حسن، اگر ولی 

 .عقد کند

 :هفتم ـ نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان حالل نیست

به هیچ وجه حالل نیست زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ازدواج کند، و حالل 

نیست کافر، مالک کنیز و غالم مسلمان باشد، به دلیل فرمودة خدای متعال که 

 :فرماید می

﴿               ﴾ (881/ بقره). 
 .«و زنان و دختران خود را به ازدواج مردان مشرک در نیاورید»

 :فرماید و در جای دیگر می

﴿                 ﴾ (141/ نساء). 
 .«خنواهد ساختهرگز خداوند کافران را بر مؤمنان چیره »

 :هشتم ـ جایز بودن نکاح با زن اهل کتاب
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جایز است مرد مسلمان با زنان اهل کتاب که یهودی، و نصرانی و مجوسی 

 .باشند ازدواج کند می

دربارة ازدواج با زنان یهودی، و : بخاری در صحیح خود به نقل از نافع آورده است

متعال زنان مشرکه را بر مؤمنین بیگمان خدای : عمر سؤال شد؟ گفت نصرانی از ابن

پروردگارم عیسی : حرام کرده، و کفری بیشتر از این را سراغ ندارم که زنی بگوید

 .است در حالی که او، یکی از بندگان خدا است

عمر است و مخالف نصوص صحیح کتاب و  به نظر من، این حدیث موقوف بر ابن

 .باشد سنت در اباحة نکاح اهل کتاب می

و خداوند . او حجت نیست  است کالم هیچ کس غیر کالم خدا و رسولو بدیهی 

 :فرماید می

﴿          ﴾ (881/ بقره). 
 «و زنان مشرك را مهسر مگزينيد تا وقىت كه اميان آورند»

عمر بوده،  شد، قول، تنها قول ابن اگر جز این آیه، آیة دیگر نازل نمی: حزم گوید ابن

 :فرماید ولی خداوند در آیة دیگر می

﴿                           

                                

                    ﴾ (3/ مائده). 
از امروز به بعد برای مشا مهة چیزهای پاکیزة قابل قبول طبع سامل حالل گردید و خوراک اهل »

با زنان پاکدامن مؤمن و زنان  [ازدواج]ل است، و کتاب برای مشا حالل و خوراک مشا برای آنان حال
در حاىل كه پاكدامن  .پاکدامن اهل کتاب پیش از مشا حالل است هرگاه که مهریة، آنان را بپردازید

 .«باشيد نه پليدكار و نه دوست هناىن گرينده
بنابراین، بر ما واجب است به هر دو آیه عمل کنیم و عمل به یکی را به خاطر 

 !رک نکنیم؟دیگری ت
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عمل کند در واقع با این آیه مخالفت  ب عمر بینیم کسی که به قول ابن و می

کرده است، و این، جایز نیست و راهی برای عمل به هر دو آیه جز به طریق استثناء 

بنابراین، واجب است اباحة زنان اهل کتاب از عموم تحریم . اقل از اکثر، وجود ندارد

راه، جایز  و بقیه را مشمول تحریم آیة دیگر کرد، جز این زنان مشرکه استثنا نموده

 .نیست

و ابوحنیفه، مالک، شافعی، نکاح زنان یهودی، و نصرانی، و جماع با کنیزان یهودی 

و جماع با آنان را تحریم ( آتش پرست)و نکاح مجوسی . اند نصرانی را مباح دانسته

کنیزان یهودی و نصرانی را تحریم اند، با این تفاوت که امام مالک ازدواج با  کرده

کرده است زیرا از جملة نکرده، ولی امام شافعی نکاح با کنیزان اهل کتاب را تحریم 

 :زنان پاکدامن مذکور در این آیه محسوب است

﴿           ﴾ (3/ مائده). 
ه معنی عفت است؛ چنان که زیرا واژة احصان، هم به معنی حریت و هم ب

 :فرماید می

﴿              ﴾ (18/ حتریم). 
 .«مریم دختر عمران پاک نگه داشت فرج خود را»

 : و برای هیچ کس حالل نیست فقط زنان آزادة پاکدامن را به آیة

﴿               ﴾ (3/ مائده). 
اختصاص داده ولی کنیزان پاکدامن را از آن استثناء نماید؛ چون در این صورت، 

ای را به خدا نسبت داده که بدان آگاهی نداشته و در دین خدا تشریعی به وجود  گفته

ادعایی آورده که خداوند به آن اجازه نفرموده و ادعایی بدون برهان کرده و چنین 

 :فرماید جایز نیست؛ خداوند می

﴿            ﴾ (111/ بقره). 
 .«آوريد[  در ميان]اگر راستگوييد برهانتان را : بگو»
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 :فرماید و در جای دیگر می

﴿           ﴾ (160/ بقره). 
 .«دانيد نسبت دهيد ند چيزى را كه منىو اينكه به خداو»

 .پس کسی که برهانی بر صحت قول خود ندارد، قول او صحیح نیست

این گفتة او، خارج از گفتة جماعتی است : گوید ب عمر و قرطبی دربارة گفتة ابن

که بر حجت مبتنی است؛ زیرا گروهی از اصحاب، و تابعین قول به تحلیل زنان اهل 

عباس، جابر و حذیفه، از اصحاب، و  عثمان، طلحه، ابن: نداند مان کتاب کرده

جبیر، حسن، مجاهد، طاوس، عکرمه، شعبی، ضحاک و فقهاء  مسیب، سعیدبن بن سعید

 .همة مناطق از تابعین

شامل اهل کتاب  «مشرک»زیرا ظاهراً لفظ . ضی وجود نداردو میان دو آیه هیچ تعار

 :فرماید می گردد به دلیل فرمودی خدای تعالی که نمی

﴿                              ﴾
 .(1/ بینه) 

تا وقىت كه [ و نيستند]به جداىي نبوده [  از آيني خود ملزم]كافران از ميان اهل كتاب و مشركان »
 .«ر بيايدبراى آنان دليل آشكا

تفاوت گذاشته و ظاهر عطف،   «شرک»و  «کفر»بینیم که میان دو واژة  ر آیه مید

با نائله دختر فرافصة کلبی که نصرانی بود ازدواج  سو عثمان. مقتضی مغایرت است

با یک زن یهودی از اهالی مالئف ازدواج  سو حذیفه. کرد، و به نزد او اسالم آورد

ما : سؤال شد؟ در جواب گفت سهودی و نصرانی، از جابرو دربارة نکاح زنان ی. کرد

 .کردیم وقاص، با ایشان ازدواج می در زمان فتح مکه همراه سعدبن

کدام از علماء نخستین مبنی بر تحریم نکاح زنان  نقل قول از هیچ: منذر گوید و ابن

 .یهودی و نصرانی صحیح نیست

 :ـ زنانی که نکاح با آنان حرام است 4
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 :ریم به واسطة نسباول ـ تح

 .ـ مادرها و مادربزرگهای پدری و مادی1

 .ـ دختران و دختران ایشان و دختران پسر و نوادگان2

 .ـ خواهران پدر و مادری، خواهران پدری، و خواهران مادری6

 (عمات. )و پدری، و مادری پدر ـ خواهران پدر و مادری،4

 (خاالت. )ـ خواهر پدر و مادری، و پدری، و مادری مادر6

 (بنات األخ. )ـ دختران برادر پدر و مادری، و پدری، و مادری برادر3

 (بنات األخت. )ـ دختران خواهر پدر و مادری، و پدری، و مادری خواهر6

 .ـ مادر زن و مادران مادر زن6

نکاح مادر و مادربزرگهای پدری، و مادربزرگهای مادری هر اندازه : حزم گوید ابن

 .ستدور باشند حالل نی

و نکاح دختر و دختران او و دختران پسر و دختران او و نوادگان ایشان حالل 

 .نیست

و نکاح خواهر پدری و مادری، و پدری، و مادری، و دختران برادر پدر و مادری، 

 .و پدری، و مادری و نوادگان ایشان به هر اندازه دور باشند حالل نیست

 .حالل نیست( خاالت) درو خواهران ما( عمات)و نکاح خواهران پدر 

 .و نکاح مادر زن و مادربزرگ او به هر اندازه دور باشد حالل نیست

 :فرماید خداوند متعال می

﴿                         

                     

     ﴾  (88/ نساء). 
هایتان، و  خداوند بر مشا حرام منوده است ازدواج با مادرانتان و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه»
اند، و خواهران  ا شیر دادههایتان و برادرزادگانتان، و خواهر زادگانتان و مادرانی که به مش خاله

 «....رضاعیتان و مادران مهسرانتان
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دربزرگ از طرف پدر باشد یا مادر، مادرپدربزرگ ما»: گوید سطالب ابی ابن علی

باشد یا باالتر، مادر مادربزرگ باشد یا باالتر، مادربزرگ مادر باشد یا مادر مادربزرگ 

 :فرماید خداوند می .«مادر، مادر هستند

﴿          ﴾ (82/ اعراف). 
 .«چنان که پدر و مادر مشا را از هبشت بیرون کرد»

 .و خواهر، یا شقیقه است یا خواهر پدری، و یا خواهر مادری

و دختر دختر، و دختر پسر، و دختر پسر دختر، و دختر دختر پسر، به این ترتیب 

 ﴿: فرماید می ألخدای. هر دو طرف، دختر هستند    ﴾.  

این امری است که خداوند بر دختران آدم »: دربارة حیض فرمود صخدا و رسول

 .«فرض کرده است
 .و دختر دختر برادر و دختر پسر برادر، همگی دختر برادرند

 .و دختر دختر خواهر، و دختر پسر خواهر، همگی دختر خواهرند

 .آن، همگی عمه هستند و خواهر جد پدری و باالتر از

 .و خواهر جد مادری و خواهر جدة پدری و مادری همگی خاله هستند

 :م ـ تحریم به واسطة مصاهره و ازدواجود

که  به واسطة مصاهره، نکاح زن پدر، پدربزرگ و باالتر از آن حرام است؛ چنان

 :فرماید خداوند می

﴿              ﴾ (88/ نساء). 
 .«اند ازدواج نکنید و با زنانی که پدارن مشا با آنان ازدواج کرده»

 .و مادر همسر و مادربزرگ او و باالتر، مادر هستند

و دختر دختر زن و دختر پسر زن نیز همین حکم را دارند؛ به دلیل فرمودة خدای 

 :فرماید متعال که می
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﴿                         

                 ﴾  

 .(26/ نساء)
خداوند بر مشا حرام منوده است مادران مهسرانتان، دختران مهسرانتان از مردان دیگر که حتت »

اید ولی اگر با مادرانشان مهبستر نشده  رعایت مشا پرورش یافته و با مادرانشان مهبستر شدهکفالت و 
 .«باشید، گناهی در ازدواج با چنین دخترانی بر مشا نیست

 ألکه خداوند و همسر پسر یا همسر پسر پسر نیز بر شما حرام است؛ چنان
 :فرماید می

﴿               ﴾ (88/ نساء). 
 .«و ازدواج با مهسران پسران صلبی خودتان حرام شده است»

 :سوم ـ تحریم به واسطة رضاع

 :فرماید خداوند می

﴿                 ﴾  

 .(26/ نساء) 
 .«تان اند و با خواهران رضاعی ی که به مشا شیر دادهمادران (بر مشا حرام شده ازدواج با)و »

این آیة شریفه محرمات رضاعی را برای همة مسلمانان زن و مرد توضیح داده 

 :است که عبارتند از

 .ـ زن شیردهنده، زیرا وی برای طفل شیرخوار مادر محسوب است1

 .ـ مادر زن شیردهنده، زیرا او برای طفل شیرخوار مادر محسوب است2

 .ـ مادر شوهر زن شیردهنده، زیرا او نیز برای طفل شیرخوار مادربزرگ است6

 .ـ خواهر زن شیردهنده، زیرا او برای شیرخوار خاله محسوب است4

 .ـ خواهر شوهر زن شیردهنده، زیرا برای شیرخوار عمه محسوب است6
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ـ دختران دختران و دختران پسران زن شیردهنده، زیرا برای شیرخوار همگی 3

 .شوند برادرزاده و خواهرزاده محسوب می

ـ خواهر شقیقه، یا پدری، یا مادری زن شیردهنده، و خواهر پدری و مادری 6

رضاعی برای طفل شیرخوار، خواه همزمان با طفل شیر خورده باشد یا قبل، و یا بعد 

 .از طفل شیر خورده باشد

 .و خواهر پدری رضاعی، که همسر پدر به او شیر داده باشد

 .و خواهر مادری رضاعی، که مادر از شوهری دیگر به او شیر داده باشد

 

 :چهارم ـ مالعنه

بر مسلمان حرام است با زنی ازدواج کند که با وی مالعنه کرده باشد؛ زیرا 

کنند و از هم جدا  زن و شوهری که یکدیگر را مالعنه می»: فرماید می صپیامبر

 .(روایت از مالک) .«شوند شوند هرگز با همدیگر جمع نمی می

برنامه و سنت دینی از نظر ما این است که زن و شوهری : و امام مالک گفته است

 .متالعن هرگز نخواهند توانست مجدداً باهم ازدواج کنند

 ـ محرمات موقتی 70
ـ خواهر زوجه تا وقتی که خواهرش طالق داده نشده و عدة او سپری نگردد اول 

 :فرماید ای که می است به دلیل آیه یا فوت نکند، بر زوج حرام

﴿            ﴾ (88/ نساء). 
مهزمان با دو خواهر ازدواج کنی مگر آنچه که [ یکی دیگر از حمرمات موقتی آن است که]»

 .«گذشته است
و ازدواج کند مگر کدام از این د تواند با هیچ مرد نمی: دوم ـ عمه و خالة زوجه

فوت کند یا طالق داده شده و عدة ( زن خودش)اش  زاده اش یا خواهر اینکه برادرزاده

 .وی سپری گردد
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مگر اینکه فوت کند یا شوهرش او را طالق داده و عدة وی : شوهردار سوم ـ زن

 :فرماید سپری شود، چنانچه خداوند می

﴿       ﴾ (84/ نساء). 
 .«باشد زنان شوهردار می[ یکی دیگر از حمرمات موقتی]»
 

خواستگاری : اش چهارم ـ زن در حال عدة طالق یا وفات تا سپری شدن عده

چنین زنی نیز حرام است و گفتن آن به طریق کنایه یا تعریض اشکالی ندارد، مانند 

 :فرماید ه میای ک من به تو عالقه و رغبت دارم؛ به دلیل آیه: اینکه بگوید

﴿                     

       ﴾ (883/ بقره). 
ای و به طور کنایه  ولی به آنان پنهانی وعدة ازدواج ندهید مگر اینکه به شیوة پسندیده»
 .«کنید اما در مهه حال اقدام به ازدواج ننماید تا عدة آنان به سر آیداظهار 

زنی که شوهرش او را سه طالق داده باشد تا : پنجم ـ زنی که سه طالقه داده شده

زمانی که با شوهری دیگر ازدواج نکند و به سبب طالق یا فوت از او جدا نگردد و 

اش ازدواج کند؛ به دلیل فرمودة خداوند  تواند با شوهر قبلی عدة وی به سر نیاید، نمی

 :فرماید متعال که می

﴿                     ﴾  

 .(268/ بقره) 

زن را طالق داد، زن برای او حالل نیست، تا هنگامی که با شوهری  (برای بار سوم)و اگر »
 .«کند دیگر ازدواج می

گر اینکه از زنا توبه ازدواج با زن زناکار جایز نیست م همچنین: ششم ـ زن زناکار

اش سپری شود، به دلیل فرمودة خدای  کند و پشیمانی او یقیناً حاصل شده و عده

 :فرماید تعالی که می
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﴿                         ﴾ (8/ نور). 
بر مؤمنان حرام مشرده شده [ امر]اين . گريد و زن زناكار، او را جز مرد زناكار يا مشرك به زىن منى»
 .«است

 :احادیث وارده پیرامون محرمات موقتی

اش  اش یا خاله از ازدواج مرد با زن و عمه» صخدا رسول: گوید سـ ابوهریره1

 .(علیه متفق) .«نهی کرده است

اش  اش، یا خاله از ازدواج زن بر عمه صخدا رسول»: گوید ب عباس ـ ابن2

 .(روایت از ترمذی) .«نهی کرده است

یا  اش، ده از اینکه ازدواج زن بر عمهنهی کر» صخدا رسول: گوید سـ ابوهریره6

اش، یا ازدواج خاله بر دختر خواهرش صورت گیرد،  عمه بر دختر برادرش، یا بر خاله

ازدواج با )دختر کوچکتر و برعکس ازدواج دختر بزرگتر بر دختر کوچکتر و ازدواج 

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .«نباید صورت گیرد( دو دختر

همة علما بر این رأی هستند و کسی را سراغ نداریم که با این رأی مخالف باشد 

کرده و هر دو  ی او، یا خالة او همزمان ازدواج که برای مرد حالل نیست بازن، و عمه

 .را باهم جمع کند

اش به عقد خود درآورد، یا  اش، یا خاله بنابراین، اگر زنی را بعد از ازدواج با عمه

زنی را بعد از ازدواج با دختر برادرش به عقد خود درآورد، در هر سه صورت نکاح 

 .دوم فسخ شده و باطل است و عامة اهل علم بر این قولند

مرثد غنوی  ابی مرثد بن»: ل از پدرش و او از جدش گویدنق ـ عمروبن شعیب به4

عناق سکونت داشت که  کرد، و در مکه زنی فاحشه به نام را به مکه حمل می نرایاس

یا : رفتم و عرض کردم صخدا به محضر رسول: دوست مرثد بود، مرثد گفت

آن، این آیه جوابی به من نداد، به دنبال  صخدا اهلل، با عناق ازدواج کنم؟ رسول رسول

﴿: نازل شد            ﴾ .خدا مرا به نزد خود خواند  رسول

 .«با او ازدواج مکن: و آیة مذکور را برای من قراءت کرد و فرمود
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 .(روایت از احمد و ابوداود) 

ـ هرگاه مرد، از روی شهوت زنی را بوسید آن زن برای پدرش 77

 ل نیستحال
هرگاه مرد از روی شهوت زنی را ببوسد یا به او دست بزند، : ابراهیم نخعی گوید

 .یا به عورت وی بنگرد، ازدواج با او نه برای پدرش حالل است و نه برای پسرش

وقت مرد از روی شهوت به فرج زنی  هر: طاوس به نقل از پدرش گوید بن عبداهلل

 .و این، قول ابوحنیفه است. م استنگاه کند آن زن بر پدر و پسرش حرا

اگر مرد از روی شهوت به محاسن زن از قبیل ساق، مو، سینه، : و امام مالک گوید

 .گردد و غیر آن نگاه کند برای همیشه بر فرزندانش حرام می

 .گردد و به گفتة سفیان، اگر به فرج زن نگاه کند بر فرزندانش حرام می

 .شود جز با دست زدن و نگاه کردن حرام نمی ای از علما، زن و بنابه قول عده

مسروق به هنگام فوت، دربارة : محمدبن منتشر به نقل از پدرش آورده است

ام که باعث حرام شدن او  تنها به چیزهایی از کنیزم دست یافته: کنیزی که داشت گفت

 .شود که همانا دست زدن و نگاه کردن است بر فرزندانم می

ن زن یا نهادن دست یا فرج، بر فرج او یا همخوابی با او، بوسید: و مجاهد گوید

اگر از جانب پدر باشد زن را بر پسر حرام و اگر از جانب پسر باشد زن را بر پدر 

 .کند حرام می

 .لیلی، و شافعی و اصحاب او است ابی ابن و این، قول 

اه کردن پسر بعضی از علما، نگاه کردن پدر به زن، آن را بر پسر و نگو بنابه قول 

 لقه که پدرش از اصحاب بدر بود به نبن ربیع عبداهلل. کند به زن، آن را بر پدر حرام می

پدرم وصیت کرد بعد از وفات، به کنیزی که داشت نزدیک نشوند و : از پدرش گوید

ام که دوست ندارم  ام جز اینکه به جایی از بدن او نگاه کرده به او دست نزده: گفت

 .به آن نگاه کنندفرزندانم نیز 
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 ـ کسی که با زنی زنا کند دختر او برایش حالل نیست71
 .مرد نباید با زنی ازدواج کند که با دخترش زنا کرده باشد: مجاهد گوید

کند، حرام به طریق اولی  وقتی که حالل، حرام را تحریم می: ابراهیم نخعی گوید

 .نماید آن را تحریم می

با دخترش حالل نیست،  اربت حاللصورت مقچنین زنی در : مقعل گوید ناب

 اربت حرام، حالل است؟چگونه در مق

یا به وی دست زد، یا با شهوت به و بنا به گفتة مجاهد، هر وقت او را بوسه زند 

 .رج او نگاه کند، مادر و دختر او بر وی حرام استف

اشد و سپس از ابراهیم نخعی دربارة مردی سؤال شد که با زنی کار بد انجام داده ب

و . بخواهد مادر زن را خریده یا وی را نکاح کند؟ ابراهیم این عمل را ناخوش داشت

عباس دربارة مردی سؤال شد که با یک زن  از عکرمه، غالم ابن: عمروبن دینار گوید

کار بد انجام داده و بعد از آن بخواهد با کنیزی ازدواج کند که از آن شیر خورده 

زنی که در صورت : و از شعبی نقل است. خیر جایز نیست: تباشد؟ او در جواب گف

مقاربت حالل با دخترش حرام گردد، به طریق اولی در صورت مقاربت حرام با 

 .ددگر دخترش، حرام می

: زبیر نقل شده عوف، و عروه بن عبدالرحمن بن مسیب، و ابوسلمه بن و از سعیدبن

و این، قول سفیان . ترش ازدواج نمایدتواند با دخ کسی که با زنی زنا کند هرگز نمی

کسی که عمل لواط با مردی انجام دهد دختر مفعول برای : اوزاعی گفته. ثوری است

 .فاعل حالل نیست

حنیفه و اصحاب او، اگر با شهوت به زنی دست زند یا به فرج او و بنا به قول ابو

زن نیز بر پدر و  نگاه کند مادر و دختر آن زن برای وی حالل نخواهند بود و نکاح

و این یکی از دو قول مالک است، با این تفاوت که . پسر مرد برای همیشه حرام است

 .شود در قول مالک فقط با جماع حرام می

 (خطبه)ـ خواستگاری 75
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خواستگاری از مقدمات ازدواج بوده و قبل از ارتباط زوجیت خداوند متعال آن را 

دیگر را بشناسند و ازدواج با آگاهی و بصیرت مشروع کرده تا بدین وسیله زوجین یک

 :فرماید صورت گیرد؛ خداوند می

﴿                         

                            

                                

   ﴾ (883/ بقره). 
شوهرانشان فوت کرده و در عده به و گناهی بر مشا مردان نیست که به طور کنایه از زنانی که »
برند خواستگاری کنید و یا در دل خود تصمیم بر این کار را بگیرید، بدون اینکه آن  سر می

دانست مشا آهنا را یاد خواهید کرد، ولی به آنان پنهانی وعدة ازدواج  را اظهار منایید، خداوند می
ه آن را اظهار کنید، اما در هیچ حالی ای و به صورت کنای ندهید، مگر اینکه به شیوة پسندیده

و بدانید که خداوند آنچه را که در دل داریم . اقدام به ازدواج ننمایید تا عدة آنان به سر آید
 .«داند، پس از خمالفت فرمان او خویشنت را بر حذر دارید می

 :شود الف ـ صفات و ویژگیهای زنی که به خاطر آنها خواستگاری می

مهربان باشد، زیرا مهربانی زوجین با یکدیگر مصالح منزل را به بر زن الزم است 

و . رساند و زاد و ولد مایة رسانیدن مصالح ملی و مدنی به اوج کمال است اتمام می

دوست داشتن شوهر از جانب همسر و ناز و نوازش او نشانة صحت مزاج و 

به دیگران و نیرومندی منش و طبیعت زن بوده و مانع شوهر از دوختن چشم هوس 

 .باشد ایجاد کنندة انگیزة آرامش و آسایش برای شوهرش می

به جابر فرمودند با دختر ازواج  صخدا رسول»: در صحیح بخاری و مسلم آمده

چرا با دختری ازدواج نکردی تا باهم : فرمودند. بیوه: ای یا بیوه؟ عرض کرد کرده

همانا دنیا »: فرمود صخدا رسول: گوید ببن عمرو  عبداهلل «کنید؟ شوخی و بازی

.«لذت و خوشگذرانی است و در میان لذایذ دنیا چیزی بهتر از همسر صالحه نیست
 .(ماجه روایت از ابن) 
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ازدواج با زن یا به خاطر دین است »: فرمود صخدا نقل است که رسول ساز جابر

یندار است با زن دپس بر تو الزم . یا مال و ثروت او، و یا به خاطر جمال او است

 .(روایت از ترمذی) «...ازدواج کنید

 .و همین حدیث در صحیح مسلم و غیر او نیز وارد شده است

ای زن را خواستگاری کرد که  مستحب است مرد از قبیله: صاحب روضه گوید

زنان آن قبیله دارای عادات بلند و مورد پسند باشند؛ زیرا انسانها به مانند معادن طال و 

 .ن گوناگون هستندنقره دارای معاد

و عادات و رسوم هر قومی بر افراد آن چیره شده و برای آحاد آن در نماد یک امر 

 .یابد فطری تبلور می

بهترین زنان، زنی »: فرمودند صخدا نسائی با سندی صحیح نقل کرده که رسول

و  است که اگر به او نگاه کردی تو را شادمان کند، و اگر به او امر کردی اطاعت نماید

اگر بر وی قسم یادکردی سوگند تو را تنفیذ نماید، و اگر در غیاب او بودی در نفس 

 .«و مال، تو را نگه دارد
داد دربارة بعضی از عیوب مخفی زنان  به بعضی از زنان اجازه می صخدا رسول

خواستگاری شده تفتیش کنند و بوی دهان، و بغلها را استشمام کنند و به دو رگ 

 .(روایت از احمد) .«آنان بنگرندپاشنة پاهای 

 :ب ـ انتخاب شوهر

ای را برای دختران جستجو  بر مسلمان واجب است که همسر صالح و شایسته

نماید و او را به عقد مردی درآورد که از دین و اخالق و شرافت برخوردار باشد؛ اگر 

را مدنظر با وی زندگی کند زندگی معروف و نیکو داشته و اگر از وی جدا شود خدا 

 .داشته باشد و از اذیت و رنجش او، پرهیز نماید

رعایت احتیاط در حق زن از اهتمام بیشتری برخوردار است، »: امام غزالی گوید

زیرا زن به سبب نکاح همچو کنیزی است که قدرت خالص و رهایی خود را ندارد، 

 .«اما شوهر در هر حال قادر به طالق و جدایی است
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عقد کسی در آورد که ظالم یا فاسق یا اهل بدعت، یا شرابخوار، و اگر دختر را به 

امثال آن است در واقع بر دین خود جنایت کرده و به واسطة قطع صلة رحم و سوء 

 .انتخاب، خود را در معرض خشم خدا قرار داده است

دختری دارم او را به عقد چه کسی در آورم؟ : گفت  سعلی مردی به حسن بن

کسی که تقوای خدا داشته باشد، اگر او را دوست بدارد گرامیش دارد و به عقد : گفت

 .اگر دوست نداشته باشد بر وی ستم نکند

 :ج ـ نگاه کردن به زن خواستگاری شده

به او بنگر، »: فرمود صخدا به خواستگاری زنی رفتم، رسول: بن شعبه گوید مغیره

 .«زیرا این کار برای ادامة زناشویی شما بهتر است
 .(ماجه و ترمذی روایت از نسائی و ابن) 

 نگاه کردن: استدالل کرده و گویند بعضی از اهل علم به این حدیث: ترمذی گوید

و این، قول احمد و اسحاق . به مخطوبه جایز است مادام به حریم حرام واقع نشود

 .است

ای تو را در  در خواب دیدم فرشته»: فرمود صخدا رسول: گوید ل عایشه

ات  این همسر شما است پارچه را بر چهره: ای ابریشم پیش من آورد و گفت پارچه

اگر از جانب خدا باشد آن را تقدیر : کنار زدم متوجه شدم تو بودی، عرض کردم

 .(بخاری)  .«خواهد فرمود

یا : آمد و عرض کرد صخدا زنی به خدمت رسول»: آورده است سسعد بن و سهل

سر را بلند کرد و با  صخدا رسول. کش نمایم تو پیش خود را بهام  اهلل، آمده رسول

 صخدا وقتی که آن زن دریافت که رسول. دقت به او نگریست سپس سر فرود آورد
: در این مورد با وی سخن نخواهد گفت بنشست، مردی بلند شد و گفت

زد چیزی به ن: خدا، اگر شما به او نیاز نداری او را به عقد من درآور، فرمودند رسول ای

ات نگاه کن ببین  برو به خانه: خدا، فرمود ای رسول  نه واهلل: خود داری؟ عرض کرد

اهلل، به خدا سوگند  یا رسول: کنی؟ مرد رفت، و برگشت و عرض کرد چیزی را پیدا می
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باز . کنی اگر چه یک انگشتری آهن باشد ببین چیزی پیدا می: چیزی پیدا نکردم، فرمود

اهلل، حتی نتوانستم یک  سوگند به خدا یا رسول: رفت، و برگشت و عرض کرد

سهل . انگشتری آهن را نیز پیدا کنم، ولی این، زیرپوش من است اگر کفایت کند

را برای خود باقی ( زیرپوش)نداشت تا آن را به زن بدهد و ازار ( باالوش)رداء : گوید

ر تو آن را اگ! خواهید با این زیرپوش چه بکنی؟ می: فرمود صخدا رسول. بگذارد

ماند و اگر زن آن را بپوشد تو پوششی نخواهی داشت،  بپوشی چیزی بر تن زن نمی

دستور داد او را باز  صرسول خدا. سپس بلند شد و رفت. مرد مدتی طوالنی نشست

فالن سوره و فالن سوره : از قرآن چه با خود داری؟ گفت: خوانند، چون بیامد فرمود

بله، : توانید آنها را بخوانید؟ عرض کرد از حفظ می: دندفرمو. ها را بر شمرد و سوره

روایت از ).«برو این زن را در مقابل آن مقدار قرآن به عقد تو در آوردم: فرمودند

 .(بخاری

کرد که با زنی از انصار ازدواج  صخدا مردی عرض رسول: گوید سابوهریره

پس برو و : خیر، فرمود: اید؟ عرض کرد او را دیده»: دفرمو صخدا کرده است، رسول

 .«شود به او نگاه کن، چون در چشمهای انصار چیزی مشاهده می
 .(روایت از مسلم و نسائی) 

 صخدا اند که رسول و ابوداود و حاکم به نقل از جابر در یک حدیث مرفوع آورده
هرگاه یکی از شما زنی را خواستگاری کرد تا آنجا که امکان دارد به او نگاه »: فرموده

 .«ای برای ازدواج در وی پیدا شود ند تا انگیزهک
( خواستگار شونده)به مخطوبه ( خواستگاری کننده)بنابه قول جمهور، نگاه خاطب 

اشکالی ندارد، ولی غیر از کف دستها و صورت او نباید به جای دیگری از بدنش نگاه 

 .کرد

 .تواند با دقت به او بنگرد به غیر از عورت می: اوزاعی گوید

 .تواند از جلو و پشت به او نگاه کند می: حزم گفته ابن و

 :و از امام احمد در این مورد سه روایت نقل شده است
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 .مانند رأی جمهور است: روایت اول

 .شود به اعضایی بنگرد که غالباً ظاهر می: روایت دوم

 .تواند به او بنگرد در صورت لخت بودن غیر از عورت می: روایت سوم

 .تواند بدون اجازة زن به او بنگرد ل جمهور مرد میو بنابه قو

 .و به بنا به گفتة مالک، نگاه کردن مرد مشروط به اجازة زن است

نگاه کردن قبل از عقد به هیچ وجه جایز : و طحاوی به نقل از جماعتی گفته است

 .نیست، چون در آن حالت بیگانه است

 :ت به خودش اولویت داردشود، و بیوه نسب دـ از دختر درخواست اجازه می

شود تا درخواست ازدواج  بیوه نکاح نمی»: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهریره

شود تا اجازه ندهد و سکوت او، نشانة رضایت  از وی نگردد، و دختر نکاح نمی

 .(روایت از شیخین و ترمذی) .«اوست

و اگر  .«نشود زن بیوه تا امر نکند نکاح»: تو نزد اهل علم عمل بر این حدیث اس

پدر بدون امر او، او را به عقد کسی درآورد و بدان راضی نباشد، چنین نکاحی از نظر 

اهل علم در تزویج دختران از جانب پدران اختالف . اهل علم باطل و فسخ شده است

دختر بالغة خود  ،رأی دارند، رأی اکثر علماء کوفه و دیگران بر این است که اگر پدر

 .، و رضایت او به عقد کسی درآورد، نکاح فسخ شده و باطل استرا بدون اجازه

تزویج دختر توسط پدر جایز است اگرچه بدان : و به نظر بعضی از علماء مدینه

 .انس، شافعی، احمد و اسحاق است راضی نباشد، و این، قول مالک بن

بیوه زن نسبت به حق خود، : فرمود صخدا رسول»: گوید ب عباس بن و عبداهلل

.«شود و اجازة او سکوت او است تر است، و از دختر اجازه گرفته می از ولی اولی
 .(ماجه و ترمذی روایت از ابوداود، و ابن) 

 .اند و بعضی از علماء برای نکاح بدون ولی، به این حدیث استدالل کرده

تواند برای آنان حجت باشد، چون از بیشتر از یک  ولی در واقع این حدیث نمی

نکاح بدون ولی صحیح »: فرموده صخدا عباس نقل شده که رسول ز ابنطریق ا
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، به نزد «تر است بیوه زن نسبت به حق خود از ولی اولی»: و معنای حدیث .«نیست

تواند بدون رضایت و امر او، او را به عقد کسی  اکثر علماء این است که ولی، نمی

اش کرد  دام به تزویج دختر بیوهبنابراین، اگر پدر بدون امر و رضایت او اق. درآورد

خذام، که بیوه بود و پدرش او را به  نکاحش باطل است؛ به دلیل حدیث خنساء بنت

 .نکاح او را رد کرد صعقد کسی درآورده بود، در حالی که ناراضی بود و پیامبر

 :هـ ـ نکاح بدون تلفظ به اسم زواج یا نکاح جایز نیست

و . ج، یا انکاح، یا تملیک، یا امکان، جایز نیستزوا: نکاح جز با الفاظی از قبیل

و غیر آن از الفاظ غیر غربی جایز نیست؛ به دلیل آیات و ( بخشش)نکاح با لفظ هبه 

 :احادیث ذیل

﴿         ﴾ (8/ نساء). 
 «به زنی گیرید زنان مشا را پسند افتد[ ساير]آنچه از »

﴿                ﴾  

 .(62/ النور) 

به مهسرى [ ازدواجند]و آن زنانتان را كه ىب شوهرند و بردگان و كنيزكان خود را كه سزاوار »
 «دهيد[  ديگران]

﴿             ﴾ (82/ احزاب). 
او را به ازدواج تو در ( طالقش داد)پس چون زيد پايان حاجت خويش را از او بيان داشت »
 «آوردمي
خطاب به  صکه حضرت: ـ حدیث قبلی در بحث جواز نگاه کردن به مخطوبه4

ما این زن را در مقابل مقدار قرآنی که در حفظ داری به نکاح »: مرد خواستگار فرمود

 .(بخاری، نسائی، مالک، و احمد روایت از) .«تو درآوردیم

به  صخدا و در روایت عبدالرزاق از معمر و سفیان ثوری آورده است که رسول

زن را در مقابل مقدار قرآنی که در حفظ داری به تملیک تو در »: آن مرد فرمود

 .(روایت از احمد) .«آوردم
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آن را تا  کرد هرگاه مطلبی را بیان می صخدا رسول»: ورده استآ سمالک انس بن

 .«فرمود تا به خوبی فهم شود سه مرتبه تکرار می
شود که انکاح، یا تزویج، یا  با دقت و تتبع در آیات و احادیث مذکور روشن می

آنها را فرموده تا به ما بیاموزد با  صخدا تملیک و امثال آنها الفاظی هستند که رسول

  .گردد چه الفاظی نکاح منعقد می

نکاح با لفظ هبه : و ابوحنیفه و مالک گویند. رأی استامام شافعی بر این 

این ادعای بسیار بزرگی است؛ : باره گوید حزم در این ابن. گردد منعقد می( بخشیدن)

 :فرماید به دلیل آیة سورة احزاب که می

﴿                           

      ﴾ (31/ احزاب). 
به . اگر پيامرب خبواهد كه او را به زىن گريد[ و]و زىن مؤمن را كه اگر خود را براى پيامرب ببخشد »

 «مؤمنان است[ ديگر]طور ويژه براى تو نه 
 .باطل استبوده و برای غیر او  صخدا بنابراین نکاح با لفظ هبه خاص رسول

 :و ـ اجازة بیوه زن برای تزویج باید صریح باشد

و . اجازة زن بیوه برای نکاح باید با تصریح به لفظ و در برگیرندة رضایت او باشد

بنابراین، تصریح به . سکوت زن باکره نشانة رضایت او مستلزم صحت نکاح است

 .رضایت یا عدم آن به معنی انعقاد نکاح نیست

و امر  زن بیوه بدون»: فرموده صخدا که رسول سبوهریرهبه دلیل حدیث ا

ای : عرض کردند. شود شود، و زن باکره بدون رضایتش نکاح نمی اش نکاح نمی اجازه

 .«با سکوت او: شود؟ فرمودند پیامبر خدا، رضایت او چگونه معلوم می
 .(روایت از شیخین و ترمذی و نسائی) 

 ـ ارکان نکاح79
 :ب آثار زناشویی، بستگی به تحقق ارکان ذیل داردتحقق عقد نکاح و ترت
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ـ تمییز متعاقدین، اگر یکی از زوجین دیوانه یا کودک غیر ممیز باشد، نکاح 1

 .گردد منعقد نمی

ای که کالم اجنبی میان ایجاب و قبول  ـ اتحاد مجلس ایجاب و قبول، به گونه2

مری دیگر به وجود نیاید که ای در اثر مشغول شدن به ا فاصله ایجاد ننماید یا فاصله

و شرط نیست بالفاصله بعد از ایجاب، قبول گفته . عرفاً اعراض از تزویج تلقی شود

بنابراین اگر مجلس به درازا کشید و گفتن صیغة قبول با تأخیر از ایجاب انجام . شود

ح نشد، اتحاد مجلس به حکم ه مطلبی دال بر اعراض از نکاح مطرشد و میان دو صیغ

 .باقی استخود 

 .و این، مذهب احناف و حنابله است

هرگاه قبول از ایجاب به تأخیر افتاد مادام در یک مجلس : و صاحب مغنی گوید

باشد و به امری غیر از نکاح مشغول نباشند، صحیح است، زیرا حکم مجلس همان 

حکم حالت عقد است؛ به دلیل صحت قبض در عقودی که قبض، در آن مشروط 

بنابراین اگر متعاقدین قبل . خیار در اثناء مجلس ولو اینکه به درازا کشد است، و ثبوت

شود، زیرا با تفرق  از قبول متفرق شدند، ایجاب باطل است و معنی آن محقق نمی

 .گردد اعراض حاصل، و نکاح باطل می

ای که دو صیغة  و اگر هر دو طرف به امری غیر از نکاح مشغول شدند به گونه

از هم گسستند، همان حکم دارد، زیرا هنگام عقد، با اشتغال به غیر آن  ایجاب و قبول

 .اند از قبول آن اعراض کرده

دخترت را به عقد فالنی در بیاور، : اگر گروهی به نزد مردی بروند و به او بگویند 

در مقابل هزار درهم به عقد او در آوردم، آنان برگشتند و به زوج خبر : و او بگوید

ای که از امام احمد  قبول کردم، آیا این نکاح قبول است؟ بنابه گفته: و گفتدادند و ا

 .بله نکاح صحیح است: در جواب این سؤال روایت شده است

اگر : دانند، و گویند و فقهای شافعی مذهب فوریت آن را شرط صحت نکاح می

: بگویدمیان ایجاب و قبول با گفتن خطبه فاصله ایجاد شود؛ برای مثال اگر ولی، 
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السالم علی و ةاهلل والحمدهلل والصال بسم: وج بگویددخترم را به عقد تو در آوردم، و ز

 .اهلل، نکاح او را قبول کردم، در این موضوع بر دو رأیند رسول

قول شیخ ابوحامد اسفرایینی است مبنی بر اینکه چنین نکاحی صحیح : رأی اول

و خطبه یکی از اموری است که در عقد است، زیرا فاصله به وسیلة خطبه ایجاد شده 

به آن امر شده است و با صیغة ایجاب و قبول منافات ندارد، و مانند تیمم در میان دو 

 .نماز جمع است

ند و بنابر رأی دوم، صحیح نیست، زیرا میان ایجاب و قبول فاصله ایجاد شده و مان

مر برخالف تیمم است، ه ایجاد شده باشد و این الصآن است که با غیر خطبه این فا

 .زیرا تیمم میان دو نماز مأموربه است، ولی خطبه قبل از عقد، به آن امر شده است

 .و اما امام مالک، کمی تأخیر میان ایجاب و قبول را جایز دانسته است

سبب خالف در این است که آیا ایجاب و قبول از طرف متعاقدین در یک زمان 

 واحد شرط انعقاد است؟ یا نه؟

ـ نباید صیغة قبول مخالف ایجاب باشد، مگر اینکه مخالفت به سمت جهتی بهتر 6

دخترم : از صیغة ایجاب بوده و موافقت بیشتر از آن فهم شود، پس اگر ولی بگوید

نکاح او را در : فالنی را در مقابل یکصد سکه به نکاح تو درآوردم و طرف دوم بگوید

گردد؛ زیرا قبول در برگیرندة بهتر از آن  می مقابل دو صد سکه پذیرفتم، نکاح منعقد

 .است که طرف اول گفته است

ای که مقصود یکدیگر را دریابند، اگرچه هر دو،  ـ استماع الفاظ یکدیگر به گونه4

تک کلمات را فهم نکنند، چون اعتبار به مقاصد و معانی است نه ظواهر  معانی تک

 .الفاظ

 ـ شروط صیغة عقد73
اند که الفاظ ایجاب و قبول از حیث وضع، هر دو برای زمان  فتهبه شرط گر فقهاء

 :ماضی باشند یا حداقل یکی برای ماضی و دیگری برای آینده باشد
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دخترم را به عقد تو در آوردم، و : ولی بگوید: مثال اول که هر دو فعل ماضی باشند

 .قبول کردم: زوج بگوید

دخترم را : ولی بگوید: ع باشدمثال دوم که یکی فعل ماضی و دیگری فعل مضار

 .قبول کردم: آورم، و زوج بگوید می  به عقد تو در

این شرط فقهاء بدین خاطر است که تحقق رضایت طرفین و توافق ارادة هر دو، 

رکن حقیقی برای عقد نکاح است، و ایجاب و قبول نشانة این رضایت است، و باید 

 .ق آن هنگام عقد داشته باشندهر دو لفظ داللت قطعی بر حصول رضایت و تحق

ای که شارع برای انشاء عقود استعمال کرده، ماضی است، زیرا داللت آن بر  وصیغه

 .حصول رضایت طرفین قطعی بوده و احتمال دیگری ندارد

برخالف الفاظی که بر حال، یا آینده داللت دارند، زیرا داللت قطعی بر حصول 

 .رضایت هنگام عقد ندارند

: آورم، و طرف دوم بگوید می  دخترم را به عقد تو در: اول بگوید پس اگر طرف

گردد، زیرا احتمال دارد منظور از استعمال این الفاظ،  کنم، نکاح منعقد نمی قبول می

 .تنها وعده باشد، و وعدة نکاح در آینده به معنای عقد، در زمان حال نیست

به عقد تو در : د، و او بگویددخترت را به عقد من درآور: ولی اگر خواستگار گوید

گردد، زیرا داللت بر توکیل داشته و اگر یکی، عقد طرفین را به  آوردم، نکاح منعقد می

 .عهدة خود بگیرد صحیح است

قبول کردم، این مطلب : به عقد من درآور، و دیگری گفت: پس از خواستگار گفت

م به نیابت از طرفین به رساند که طرف اول، طرف دوم را وکیل کرده و طرف دو را می

 .انشاء عقد پرداخته است

 ـ شروط صحت نکاح76
منظور از آن شروطی است که در صورت تحقیق آنها تمامی احکام عقد محقق 

 :شود که عبارتند از
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ی ازدواج با او را دارد؛ یمحالل بودن ازوداج زن، بامردی که تصم: شرط اول

 .ا به طور موقتی، حرام باشدبنابراین نباید زن، بر مرد برای همیشه، ی

 :شرط دوم عبارت است از

 .ـ حکم شهادت برای نکاح1

 .ـ شروط شهود2

 .ـ شهادت زنان6

 ـ حکم شهادت برای نکاح75
مذهب جمهور علماء بر این است که نکاح بدون دو شاهد و حضور آنان در 

 .گردد هنگام عقد منعقد نمی

ن توصیه کردند عقد را پنهان داشته و و اگر دو شاهد حضور داشتند و طرفین به آنا

 .آن را اعالم نکنند، عقد صحیح است

مذهب مالک و اصحاب او بر این است که شهادت برای نکاح فرض نیست و تنها 

خداوند : اند کند و در استدالل بر مذهب خود گفته شهرت و اعالن آن کفایت می

ه است، و با وجود این به معامالتی را هنگام عقد باید شاهد داشته باشد ذکر کرد

دالیلی ثابت شده که حضور شهود جزو فرایض معامالت نیست، ولی در بحث نکاح 

به ذکر شهادت برای آن اشاره نکرده است، بنابراین به طریق اولی نباید شهادت جزو 

. فرایض نکاح باشد، و غرض از نکاح تنها اعالن و ظهور آن برای حفظ انساب است

به خاطر حل اختالف بین زوجین بعد از عقد است، بنابراین اگر و صالحیت شهادت 

هود اقدام به عقد نکاح کردند ولی قبل از دخول، بر آن شهود را مطلع بدون حضور ش

اگر دخول صورت گرفت و کسی را بر آن به شاهد گردد، اما  ساختند، عقد فسخ نمی

 .نگرفتند باید از هم جدا گردند

گردد، و جز بعضی از متأخرین  کاح بدون شهود منعقد نمیو بنابرگفتة اهل علم، ن

 .اهل علم در این قضیه اختالفی ندارند
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زیرا حق زوجین که فرزند است به شهادت شهود بستگی داشته و شهادت شرط 

 .نکاح است تا پدر، او را انکار نکرده و نسل و نسب او ضایع نگردد

اهل علم، نکاح بدون شهود  چنان که اشاره کردیم به نظر بعضی از متأخرین

منذر، و داود  هارون، ابن مهدی، یزید بن صحیح است که علمای شیعه و عبدالرحمن بن

 .زبیر نیز چنین نظری را دارند عمر، و ابن اند، ابن از آن جمله

علی روایت شده است که بدون شهادت شهود ازدواج نموده و بعداً  و از حسن بن

 .آن را اعالن کرده است

. در مورد لزوم دو شاهد برای نکاح خبری به ثبوت نرسیده است: منذر گوید ابن

خداوند برای بیع، به احضار شهود امر کرده است نه برای : یزید بن هارون گوید

و . اند نه برای بیع نکاح، ولی اهل رأی احضار شهود برای نکاح را شرط صحت دانسته

ند و کتمان آن را توصیه نمودند، نکاح اگر عقد نکاح صورت گرفت و آن را پنهان کرد

شافعی، ابوحنیفه، و ابن . صحیح اما مکروه است، زیرا با امر به اعالن آن مخالفت دارد

 .منذر بر این رأیند

 .باشند از جمله کسانی که آن را مکروه دانسته، عمر، عروه، شعبی و نافع می

مالک آورده، اگر مردی  وهب به نقل از ابن. شود از نظر مالک چنین عقدی فسخ می

با حضور دو شاهد با زنی ازدواج کند ولی از آنان درخواست کتمان عقد نماید، با یک 

طالق میان آنان باید جدایی حاصل شود، و نکاح آن جایز نبوده و اگر به آن دخول 

 .کرده باشد باید مهریة زن داده شود، و عقوبتی بر دو شاهد نیست

 ـ اعالن نکاح71
 :اه با دف نوازی برای اعالن نکاح مشروع استآهنگ همر

تفاوت میان »: فرموده صخدا روایت شده که رسولحاطب جمحی  بنـ از محمد1

 .(ماجه و ترمذی روایت از نسائی، ابن) . «حرام و حالل، نواختن دف و آهنگ است

بر من  صخدا در شب زفاف که رسول»: ربیع بنت معود نقل است که گویدـ از 2

بر بستر من بنشست، و چند کنیزکی داشتیم مشغول دف نوازی بودند و  داخل شد
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: گفت صسرودند، تا اینکه یکی از آنها در ستایش پیامبر های بدر را می رثای کشته

به او  صخدا ، فوراً رسول«مبعوث شده که از فردا باخبر است و در میان ما پیامبری»

 .«ن را بازخواناز این گفته ساکت باش و اشعار قبل از آ: گفت
 .(روایت از بخاری و ابوداود و ترمذی) 

این نکاح را در مساجد اعالن کنید »: مودفر صخدا رسول: گوید ل ـ عایشه6

 .(روایت از احمد و ترمذی) .«و برای آن دف بنوازید

ای و در  دو مرتبه عروسی کرده: حاطب گفتم به محمد بن: بن سلیم گوید ـ یحیی4

: فرموده صخدا رسول: ی صدای دف بلند نشد، محمد گفتیکی از آن دو عروس

 .«تفاوت میان ازدواج حرام و حالل نواختن دف است»
 .(روایت از ترمذی و حاکم) 

کعب، و ابومسعود  در یک عروسی به نزد قرظه بن»: گوید سسعد ـ عامربن6

شما اصحاب : گویند، به ایشان گفتم انصاری رفتم، دیدم چند کنیزی آهنگ می

اگر آرزو : گفتند! کنند؟ و اهل بدر هستید و در حضور شما چنین می صخدا ولرس

چون در عروسی به ما رخصت لهو ... توانی بروی داری با ما گوش کن و اگر نه می

 .(روایت از بخاری و احمد) .«داده شده است

السعد شرکت کرد و با او به خانة داماد که  در عروسی فارعه بنت ل ـ عایشه3

لهو به همراه خود نداشتید؟ »: فرمود صخدا جابر انصاری بود رفت، رسول بنبنیط 

 .(روایت از بخاری و احمد) .«زیرا انصار به لهو، عالقه دارند

: فرمود صخدا گونه نقل شده است که رسول این حدیث در بعضی روایات این

: ض کردآیا کنیزی برای دف زدن و آهنگ گفتن همراه عروس نفرستادید؟ عایشه عر»

مد آ آمدیم نزد شما آمدیم به ما خوش نزد شما: بگوید: اهلل چه بگوید؟ فرمود  یا رسول

بگویید تا ماهم به شما خوش آمد بگوییم و اگر به خاطر طالی سرخ نبود بیابانهای 

شد و اگر کاشت گندم سیاه گون نبود دختران شما چاق و فربه  شما در نوردیده نمی

 .«شدند نمی
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 گاری بر خواستگاری برادر مسلمان جایز نیستـ خواست74
. برای مسلمان جایز نیست زنی را که خواستگاری شده است خواستگاری نماید

مگر اینکه خواستگار دوم از لحاظ دین و معاشرت بهتر باشد، در این : حزم گوید ابن

و تر از خود، در دین  صورت جایز است زنی را خواستگاری کند از جانب مردی پایین

 .حسن معاشرت خواستگاری شده است

یا خواستگاری را ناتمام گذاشته و آن را . یا اینکه خواستگار اول اجازة آن را بدهد

 .ترک کند و یا اینکه زن، جواب رد به خواستگار اول بدهد

: گفت عامر شنیدم که بر منبر می از عقبه بن: شماسه گوید عبدالرحمن بن

است برای فرد مؤمن حالل نیست معامله بر ر مؤمن برادمؤمن »: فرمود صخدا رسول

معامله برادرش انجام دهد، و حالل نیست بر خواستگاری او خواستگاری کند مگر 

 .(روایت از مسلم) .«اینکه، خواستگار اول از آن رویگردان شود

با استناد به این حدیث، خواستگاری کردن زنی که قبالً از جانب کسی دیگر 

 .باشد است، حرام میخواستگاری شده 

اگر زن، خواستگاری او را رد نماید بر شخص خواستگار واجب : حزم گوید ابن

است آن را قطع کند، زیرا اصرار بر آن منجر به منع دیگران از خواستن او شده و ستم 

اما اگر . بنابراین هرگونه خواستگاریی که معصیت باشد اعتبار ندارد. به او است

حاظ دین و حسن معاشرت بر خواستگار اول تفوق داشته باشد خواستگار دوم از ل

: به او فرمود صخدا قیس که رسول جایز است؛ به دلیل حدیث مشهور فاطمه بنت

معاویه، و یک مرد قریشی : چه کسی به خواستگاری شما آمده است؟ عرض کرد»

بی اما معاویه جوانی از جوانان قریش است و هیچ عی: فرمود صخدا دیگر، رسول

فاطمه . ندارد، ولی دیگری اهل شر است و خیری در او نیست، با اسامه ازدواج کن

تا سه مرتبه این را تکرار کرد، و من با  صخدا اسامه را ناخوش داشتم، رسول: گوید

 .«اسامه ازدواج کردم
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است که به آن زن اشاره کرده  صخدا این رسول: حزم در تفسیر حدیث گوید ابن

کرد، و  نیکوتری به نسبت ابوجهم دارد که بسیار زنان را اذیت میکدام یک معاشرت 

: به آن زن فرمود صخدا رسول»حدیث آمده که و در این . اسامه بهتر از معاویه است

وقتی احرام تمام شد عرض : هرگاه از احرام بیرون آمدی مرا باخبر کن، فاطمه گوید

اند،  مرا خواستگاری نمودهابی سفیان و ابوجهم،  معاویه بن: کردم صخدا رسول

دارد، و اما معاویه فقیر  اما ابوجهم، عصا را از گردة خود بر نمی: فرمود صخدا  رسول

اسامه را دوست : زید ازدواج کن، فاطمه گوید سامان است، پس بیا با اسامه بن و بی

و  با اسامه ازدواج کن، من هم با اسامه ازدواج کردم،: نداشتم، پس از آن باز فرمود

روایت از مالک، ).«خداوند در این ازدواج خیر قرار داد و من به آن خوشبخت شدم

 .(ابوداود، نسائی و دارمی

. و این در حالی بود که معاویه یکی از جوانان زیبا و باوقار خاندان عبد مناف بود

 .ای بود از قبیلة کلب و همچون قیر سیاه بود برده س و اسامه

یابیم که اسامه برتریی بر معاویه به جز در دین که نهایت  می بنابراین، ضرورتاً در

در نهایت دلسوزی برای جمیع  صخدا برتریها به نزد خدا است ندارد، و رسول

 .مسلمین بوده و در این، شکی نیست

 ـ تبریک به عروس و داماد10
 صخدا تبریک به عروس و داماد با استدالل به حدیث روایت شده از رسول

در تبریک  صخدا کرد رسول هرگاه یکی ازدواج می: گوید ست؛ ابوهریرهمستحب اس

 .«ُكَما ِفْي َخْيٍرـَباَرَك اهلُل َلَك، َوَباَرَك َعَّلْيَك، َوَجَمَع َبْيَّن»: گفت به او، می
 .(ماجه و ترمذی روایت از ابوداود و ابن) 

یوندتان را خداوند به شما برکت عنایت فرماید، و کار شما را بابرکت کند، و پ»

 «مبارک و باعث خیر گرداند

 المثل برای زن ـ حکم مهر17
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 .نکاح زن بدون ذکر مهریه جایز است

اگر نکاح بدون مهریه، بر زوج مشروط شود، چنین نکاحی فسخ شده است؛ به 

هرگونه شرطی که در قرآن نیامده باشد باطل »: فرماید می صدلیل حدیثی که پیامبر

 .(و نسائی و بیهقیروایت از احمد ) .«است

 .و چنین شرطی در کتاب خدا نیست، لذا باطل است

گردد و  اما در صورت عدم ذکر مهریه به هنگام عقد، مهرالمثل برای زن مقرر می

 :بقره که فرماید 263نکاح صحیح است؛ به دلیل آیة 

﴿                          ﴾(بقره /
886). 
 .«اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مهریه طالق دهید گناهی بر مشا نیست»

و در این آیه خداوند نکاحی را که مهریه در آن ذکر نشده است، صحیح دانسته 

یح است، زیرا به صحیح دانستن طالق در آن تصریح کرده و بدیهی است طالق صح

 .به معنای صحت نکاح است

و کتاب خدا مشعر به بطالن نکاحی است که مشروط به عدم پرداخت مهریه باشد؛ 

 :فرماید چنانچه می

﴿           ﴾ (4/ نساء). 
 .«ای خدایانه بپردازید ای خالصانه و فریضه های زنان را به عنوان هدیه و مهریه»

ین، بطالن چنین شرطی به معنای بطالن نکاح و صحت آن به معنای صحت بنابرا

ای که مهریه او ذکر نشده است تقاضای آن کند باید  نکاح است، و اگر منکوحه

اگر زوج و زوجه به حداقل چیزی که به مالکیت انسان در . تقاضای وی اجابت شود

و غیر از آن مهریة دیگر  آید، راضی شدند، به عنوان مهریه آن را دریافت داشته می

در صورت اختالف زوجین در مقدار آن، قاضی مهرالمثل را به زن خواهد داد . ندارد

 .کدام نباشد خواه با رضایت زوجین یا یکی از آن دو باشد یا با رضایت هیچ
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 ـ جایز نیست کافر، ولی زن مسلمان و مسلمان، ولی زن کافر باشد11
افر ولی مسلمان و مرد مسلمان ولی زن کافر خواهر مسلمان، جایز نیست ک ای

و مرد کافر ولی زن کافر بوده و او را به . باشد، خواه ولی پدر باشد یا غیر آن باشد

 :فرماید آورد؛ به دلیل این آیه که خداوند می عقد مسلمان و کافر در می

﴿                 ﴾   (21/ توبه). 
 «مردان و زنان مؤمن كارسازان مهديگرند»

﴿         ﴾ (28/ انفال). 
 «و آنان كه كفر ورزيدند، كارسازان مهديگرند»

مرد مسلمان ولی دختر غیر مسلمان خود : وهب در مخالفت با این مطلب گوید ابن

 .به عقد مسلمان یا کافر در بیاوردتواند او را  است و می

 ـ مهریة زنان و رضایت به مهریة کم15
در حقیقت، اسالم بشریت را از یوغ استبداد جاهلیت رهانیده و به انسانها حقوق 

را که بشریت، به خصوص زن را در کام  کخود را بازگردانیده و ابرهای تیره و تاری

از وی سلب کرده بود به کلی زدوده است،  خود فرو برده و توانایی دیدن راه رهایی را

و بر جو ماالمال از ظلم و ظلمتی که بر زن تحمیل شده و آن را همچون ابزاری 

درآورده که مرد هرآنچه بخواهد بر وی تحمیل کند، خط افول و زوال کشید و زنگار 

نجدیده عار ستم بر زن را از چهرة مردان به یکباره کنار زد و به این طبقة رنجیده و ر

به درازای تاریخ شأن و شوکت و منزلتی داد که فراخور فطرت و سازگار با طبیعت و 

توأم با طینت او است، و بیرق آزادی و آزادگی را برافراشته و با انوار ظلمت شکن 

ای برای  خود راه رسیدن به اوج تعالی را برای زن روشن، و او را همچون فرشته

نکاح، . قرار داده و زندان گیتی را برایش گلشن ساختتربیت فرزندان خود در منزل 

طالق، مهریه، ارث، تربیت، تعلیم، و تعلم و تمامی حقوق از دست رفتة وی را به وی 

زن را ماالمال از  انسانها دستور داده که حال و مالبازگرداند، و بر فراز هستی به ما 
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و نواختن آهنگ بالندگی  صلح و صفا و مهر و وفا نموده و او را در ساختن زندگی

 :فرماید شریک خود سازیم، و می

﴿                           

 ﴾ (4/ نساء). 
بپردازید، پس اگر با ای خدایانه  ای خالصانه و فریضه های زنان را به عنوان هدیه و مهریه»

 .«رضایت خاطر چیزی را از مهریة  خود به مشا خبشیدند آن را حالل و گوارا مصرف کنید
 :فرماید و در جای دیگری می

﴿                      

   ﴾ (84/ نساء). 
و در جامعه کوچک خانواده حق رهربی دارند و صیانت و رعایت )مردان بر زنان سرپرستند »

، مردان را بر زنان در برخی از (برای نظام اجتماع)بدان خاطر که خداوند  (زنان بر عهدة ایشان است
عمواًل م)صفات برتری خبشیده است و بعضی را بر بعضی فضیلت داده است، و نیز بدان خاطر که 

 .«کنند از اموال خود برای خانواده خرج می (آورند و کشند و پول به دست می مردان رنج می
 :فرماید و باز می

﴿                      

                              

               ﴾ (81-81/ نساء). 
و اگر خواستید مهسری را به جای مهسری برگزینید، هر چند مال فراوانی هم مهریة یکی »

آیا با هبتان . ا درست نیست که چیزی از آن مال را دریافت داریداز آنان کرده باشید، برای مش
و چگونه سزاوار مشا است که آن را باز پس گیرید؟ و ! دارید؟ و گناه آشکار آن را دریافت می

اید و  و هریک بر عورت دیگری اطالع پیدا کرده)اید  حال آنکه با یکدیگر آمیزشی دشته
 .«اند هنگام ازدواج از مشا گرفته ، زنان پیمان حمکمی(گذشته از این

فزاره بر یک جفت  ربیعه به نقل از پدرش نقل کرده که زنی از قبیلة بنی بن عبداهلل

آیا در مقابل در اختیار : فرمود صخدا کفش، خود را به عقد مردی در آورد، رسول
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بله، آنگاه : گذاشتن نفس و مالت به یک جفت کفش راضی هستید؟ عرض کرد

 .(ماجه و ترمذی روایت از ابن) .«آن را اجازه داد  صخدا رسول

 :علما در مقدار مهریه اختالف نظر دارند

مهر، هر مقداری است که زوجین بر آن رضایت داشته : بعضی از علماء گویند

 .باشند و این قول سفیان ثوری، شافعی، احمد و اسحاق است

 .کمتر باشدنباید مقدار مهر از یک چهارم مثقال طال : مالک گوید

و بنابه گفتة بعضی از علمای کوفه، نباید مهر از هفت مثقال نقره کمتر باشد، و بنابه 

 .نص کتاب و سنت، مهریه، واجب است

بهترین مهریه »: فرموده است صخدا رسول: نقل است که سعامر از عقبه بن

 .(روایت از ابوداود و حاکم) .«کمترین آن است

دوازده و نیم  صرده است که مهریة زنان پیامبرآو ل مسلم به نقل از عایشه

 .(باشد هر اوقیه چهل درهم می. )استاوقیه بوده 

مهریه را درحدی معین نکرده است که  صخدا رسول: گوید ةلحجصاحب کتاب ا

زیاد و کم نشود، چون توجه به مقدار آن متفاوت است، و مراتب آن مختلف و جدال 

ای معین بر همگان تحمیل نمود،  توان آن را در مرتبه بر آن دارای طبقاتی است که نمی

توان نرخ کاالهای مرغوب را در حدی نگه داشت، و به همین خاطر است  چنانچه نمی

در جستجوی مهریه باشید اگرچه انگشتری از آهن »: فرماید می صخدا که رسول

 .(روایت از احمد و ابن ماجه و ترمذی) .«باشد

روی نکنید، زیرا اگر مهریه در دنیا ارزش  زنان زیادهدر مهریة »: گوید سو عمر

بود،  صخدا شد و به نزد خدا تقوا بود، از همه سزاوارتر به آن رسول محسوب می

 .«ام یکی از زنانش یا دخترانش را بر بیشتر از دوازده اوقیه نکاح کرده باشد ندیده
 .(ماجه و ترمذی روایت از ابوداود و ابن) 
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. ا چهل درهم است و دوازده اوقیه چهارصد و هشتاد درهم استاوقیه از نظر علم

اگر کسی گمان برد مهریه نباید جز این باشد، باید دلیل صحیح بیاورد، و شکی در این 

 .روی در مهریه مکروه است نیست زیاده

روایت شده که بر باالی منبر نهی کرد از اینکه مهریه از چهارصد درهم  ساز عمر

از منبر پایین آمد یکی از زنان قریش به گفتة او اعتراض کرد و  بیشتر باشد، چون

 ﴿: فرماید ای که خداوند می مگر نشنیده: گفت        ﴾؟ عمر گفت :

سپس برگشت و باالی منبر رفت و . خداوندا، مرا ببخش، همة مردم از عمر داناترند

در مهریة زنان از چهارصد درهم بیشتر تعیین  من شما را نهی کردم از اینکه: گفت

 .ر به عنوان مهریه به زنان بدهیدتوانید از این مقدار بیشت کنید، حال می

 .(روایت از ابویعلی) 

در مهریة زنان بر چهل اوقیه از نقره : گفت سبن مصعب آورده که عمر و عبداهلل

المال خواهم گذاشت،  ر بیتنیفزایید هرکس از آن مقدار بیشتر تعیین کند مازاد را د

چون خدای متعال : چرا؟ زن گفت: گفت ستوانی چنین کنی، عمر تو نمی: زنی گفت

 ﴿: فرماید می        ﴾ .زنی به حق اصابت کرد، و »: گفت سعمر

 .«مردی خطا کرد

 ـ نفقة زن19
و پوشاک و مسکن را بر شوهر واجب است نیازمندیهای همسر از قبیل خوراک 

 .تأمین نماید

 :فرماید خداوند می. انفاق بر همسر از دیدگاه قرآن و سنت و اجماع واجب است

﴿                                  ﴾

 (888/ بقره ) 
ای  د شده الزم است خوراک و پوشاک مادران را به گونهو بر آن کس که فرزند برای او متول»

 .«کس موظف به بیش از توانایی خود نیست هیچ. شایسته بپردازد
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 :فرماید و در جای دیگری می

﴿                        

                 ﴾ (6/ طالق). 
کنید و در توان دارید،  زنان مطلقه را در جایی سکونت دهید که خودتان در آجنا زندگی می»

و بدیشان زیان نرسانید تا در تنگنایشان قرار دهید، اگر آنان باردار باشند خرج و نفقة ایشان را 
 .«کنند انی که وضع محل میبپردازید تا زم
 :فرماید و نیز می

﴿                                 

         ﴾ (2/ طالق). 
که تنگدست هستند از چیزی که خدا  آنان که دارا هستند، از دارایی خود خرج کنند و آنان»

خداوند هیچ کسی را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلف . بدیشان داده است خرج کنند
 .«سازد منی

در رعایت حقوق زنان از خدا بترسید، چون شما با »: فرماید می صخدا و رسول

ولی بر آنان نیز  اید، امر خدا آنان را تحویل گرفته و با امر خدا با آنان آمیزش کرده

واجب است نامحرم را بر بستر شما نخوانند، اگر چنان کردند آنان را نه به صورتی 

 .«شدید تنبیه بدنی کنید، و بر شما است که ارزاق و پوشاک ایشان را تأمین کنید
 .(روایت از مسلم) 

به اتفاق اهل علم، نفقات زوجه بر زوج بالغ واجب است، مگر : قدامه گوید ابن

 .(منذر و غیر او به نقل از ابن) .ینکه زن ناشزه باشدا

زن، محبوس مرد : شود این است درسی که از این حدیث گرفته می: منذر گوید ابن

دارد، لذا بر او واجب است زندگی  بوده و مرد او را از تصرفات و کسب و کار باز می

 .زن را تأمین نماید

شود اعم از اینکه با  قة مرد بر زن آغاز میاز هنگام عقد نکاح، نف: گوید حزم می ابن

او همبستر شده باشد یا نه، ولو اینکه منکوحه در گهواره باشد، ناشزه باشد یا نه، 
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ثروتمند باشد یا فقیر، پدرش در قید حیات باشد یا نه، باکره باشد یا بیوه، آزاد باشد یا 

 .کنیز، آن هم به اندازة توانایی مرد

نفقه بر منکوحة صغیره از : اصحاب او، و سفیان ثوری گویند ابوسلیمان و: و گوید

آیا زنی که از : عیینه پرسیدند و از حکم بن. گردد هنگام عقد نکاح، بر او واجب می

و در ادامة آن . بله: روی خشم، شوهرش را ترک گوید نفقه دارد؟ در جواب گفت

و . شزه را منع کرده باشداز هیچ کدام از اصحاب، در یاد نیست انفاق بر زن نا: گوید

سلیمان، و حسن، و زهری است،  ابی آنچه روایت شده، از نخعی و شعبی، و حمادبن

نفقه در : اند حال اینکه سراغ نداریم حجتی بر قول خود داشته باشند غیر از اینکه گفته

برابر جماع است و هرگاه از تمکین به جماع خودداری ورزد، نفقه از روی وی منع 

 .شود می

 کند که بخواهد در آن تصرف می ـ مهریه، ملک زن است هر طور13
و . یست زن مجبور شود از مهریه، یا مال خود چیزی به شوهرش بدهدجایز ن

و نیازی به اجازة . کند اش مال زن است هر طور بخواهد در آن تصرف می مهریه، همه

ول ابوحنیفه و و این، ق. شوهر در تصرف آن نداشته و شوهر، حق اعتراض ندارد

 .شافعی است

اگر مرد چند دینار، یا درهم را مهریه زن کرد، اجباراً باید بدانها یک : و مالک گوید

دست لباس، و یک زیرانداز و مقداری زیور به خاطر آراستن برای شوهرش بخرد، و 

برای مرد حالل نیست از آنها قرضی را ادا کند که بر گردن زن است مگر اینکه مقدار 

ض سه دینار، یا کمتر از آن باشد اگر شمش طال یا نقره را مهریة زن کرد مجبور قر

گردد یک دست لباس را از آن بخرد، بلکه شمش مخصوص زن است و مرد حق  نمی

اگر زیور را مهریة او قرار داد، مجبور به پوشیدن آن برای . تصرف در آن را ندارد

یة زن قرار داد، اجباراً باید در حضور مرد اگر لباس و زیرانداز را مهر. گردد شوهر می

شود، خرید  لباس را بپوشد، و تا گذشت مدتی که در آن لباس، کهنه و فرسوده می

 .لباس برای وی واجب نیست
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اگر کنیزی را مهریة زن قرار داد، اجباراً باید او را به خدمت گیرد و زن اجازة 

ار داد، زن در تصرف در آن برای و اگر غالمی را مهریة او قر. فروش آن را ندارد

اگر مرد مرکب، یا حیوان، یا باغ و زمین، یا خانه، یا غذایی . فروش و غیره مجاز است

تواند چنانچه میل دارد  کدام حق رأی ندارد و زن می را مهریه زن قرار داد، مرد در هیچ

زة زن به آن در آن تصرف کند، و مرد مجاز به استفاده از آن نبوده و نباید بدون اجا

 .بنگرد

 گردد ـ هرگاه پردة زفاف پایین کشیده شد مهریه واجب می16
: کرد دربارة مهریة زن چنین قضاوت می سخطاب عمر بن: بن مسیب گوید سعید

 .گردد هر وقت پردة زفاف به زیر کشیده شد مهریه واجب می

و خلوت هرگاه مرد در خانة زن با ا: گفت می سثابت زید بن: شهاب گوید و ابن

کرد، مهریة زن بر مرد، و هرگاه زن در خانة مرد با او خلوت نمود مهریة زن بر مرد 

 .(روایت از مالک) .است

وجوب مهریه در جماع است؛ یعنی اگر در منزل زن با او خلوت : و مالک گوید

ام در مقابل سوگند گفتة  جماع نکرده: با من جماع کرده و مرد گفت: کرد و زن گفت

ام، و  با او آمیزش نکرده: شود و اگر زن به منزل مرد رفته، و مرد بگوید یق میمرد تصد

 .شود بامن آمیزش کرده، در مقابل سوگند گفتة زن تصدیق می: زن گفت

 ـ نشوز مرد15
 :فرماید خداوند می

﴿                            

              ﴾ (183/ نساء). 
زند و رویگردان است بر  هرگاه مهسری دید که شوهرش از اجنام امور خانوادگی سرباز می»
 .«یک از آن دو گناهی نیست اینکه میان خود صلح و صفا راه بیندازند، و صلح هبتر است هیچ
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منظور از آن زنی است که نزد مرد »: در تفسیر آیه گوید ل المؤمنین، عایشه ام

خواهد او را طالق داده و با زنی دیگر ازدواج  بوده و مرد تنها به او قناعت نکرده و می

دار و طالق نده و با زنی دیگر ازدواج کن و در  مرا نگه: کند، در این حال زن بگوید

 .(روایت از بخاری) .«مکن مقابل شما را از نفقه و نوبت خودم آزاد می

 صخدا هنگامی که پیر شد و ترسید رسول سوده بنت زمعه»: گوید ل و عایشه
اهلل، نوبت روزانة من برای عایشه باشد،  یا رسول: از وی جدا شود، گفت

 .(روایت از ابوداود) .«آن را پذیرفت صخدا رسول

نظر  یا صرف هروقت زن، با صرف نظر از نوبت، یا نفقة خود: صاحب مغنی گوید

 .از هر دو با شوهر صلح کرد جایز است، و اگر هم زن از آن برگشت، حق دارد

 ـ آمیزش مرد با همسرش11
نایی حداقل یک مرتبه در هر ابر مرد فرض است در صورت تو: حزم گوید ابن

شود؛ به دلیل فرمودة  دورة پاکی با همسرش آمیزش کند وگرنه مرتکب عصیان خدا می

 :مایدفر خدا که می

﴿               ﴾  (888/ بقره). 
 .«هنگامی که پاک شدند از جایی که خدا به مشا فرمان داده است با آنان نزدیکی کنید»

و . حزم هستند البته اگر شوهر عذر نداشته باشد و جمهور علماء بر این رأی ابن

ب نیست، چون حق او است و مانند سایر حقوق متعلق به بر شوهر واج: شافعی گوید

 .تواند از آن صرف نظر نماید خودش می

را چهار ماه تقدیر کرده، زیرا خداوند همین مدت را برای کسی امام احمد مدت آن

پس در حق غیر . که سوگند یاد کرده با همسرش مقاربت ننماید تقدیر فرموده است

 .شودآن نیز همین مدت باید تقدیر 

 تبنابراین، اگر مرد به مسافرت برود و از همسرش دور شود و مانعی برای بازگش

چون از وی . تواند تأخیر کند نداشته باشد، بنابر مذهب امام احمد فقط تا شش ماه می
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شش ماه و پس از : تواند از همسرش دور باشد؟ گفت شوهر چه مدتی می: سؤال شد

نه برگردد، اگر مانع از بازگشت شد حاکم، حکم شود به خا آن مدت به وی نوشته می

عمر : اسلم که گوید بناز زید  کند؛ به دلیل روایت ابوحفص ادر میطالق را ص

شبی برای بازرسی مدینه از منزلش بیرون رفت، گذرش به زنی افتاد که  سخطاب بن

اریک این شب به درازا کشید و هنوز کنار آن سیاه و ت: کرد این ابیات را زمزمه می

به خدا سوگند اگر به . ام است و چه مدت طوالنی است که با دوستم دستبازی نکرده

ولی . آمد های رختخوابم به جنبش در می خاطر ترس از خدای یگانه نبود گوشه

گزارم کسی بر  گزارم و نمی و به شوهرم احترام می. دارد خدایم و حیایم مرا باز می

فالنی است و شوهرش از : را پرسید گفتند اسم آن زن سعمر. جای وی سوار شود

به زن سفارش کرد در نزد همسرش  سعمر. وی غایب است و به جهاد رفته است

نزد  سسپس عمر. اش باز گرداند بماند و پیام برای شوهرش فرستاد و او را به خانه

تواند دوری شوهرش را  دخترم، زن تا چه مدتی می: دخترش، حفصه رفت و گفت

اهلل کسی چون تو باید از من چنین سؤالی کند؟  سبحان: حفصه گفتتحمل کند؟ 

: حفصه گفت. کردم اگر به خاطر توجه به مسلمانان نبود از تو سؤال نمی: گفت سعمر

دو ماه برای : مدت ماندن مجاهدان را شش ماه تعیین کرد سپنج ماه، شش ماه، عمر

 .رفت و برگشت و چهار ماه برای حضور در میان لشکر

الزم است در هر چهار شب »: از علماء شافعی مذهب است گوید ام غزالی کهام

یک بار با زن مقاربت کرد و این، به عدالت نزدیکتر است، زیرا تعداد مجاز همسران 

بله بر حسب نیاز و به خاطر حفظ عفت ... چهار است و تأخیر تا این حد جایز است

هر چند مطالبة جماع . ی واجب استتواند زیاد و کم کند، زیرا حفظ عفت بر و می

 .«ثابت نیست؛ زیرا مطالبة آن و وفاء به آن مشکل است
: آمد و گفت سخطاب  زنی به نزد عمر بن: محمدبن معن غفاری گوید

مؤمنان، شوهرم به روز روزه و در شب مشغول نماز شب است و من دوست  امیر ای

بهترین : گفت سعمر ندارم از وی شکایت کنم، چون مشغول طاعت خدا است،
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در این میان کعب اسدی . شوهران، شوهر شما است، و چندین بار این را تکرار کردند

امیر مؤمنان، این زن از دوری جستن شوهرش از مقاربت با او به  ای: وارد شد و گفت

نه، آنگاه زن : دربارة خوردن و آشامیدن؟ کعب گفت: گفت سکند، عمر تو شکایت می

 :ین اشعار را گفتبه سخن آمد و ا

قاضی حکیم و دانا و رشید ـ نماز، دوستم را از من به خود مشغول کرده  ای»

 .«است
کعب، تو قضاوت کن و  عبادت او، او را از آمیزش با من منزوی کرده است ـ ای»

 .«آن را رد ننما
روز و شب، او به خواب توجهی ندارد ـ به همین سبب در امر آمیزش او را »

 .«کنم ستایش نمی
 :سپس شوهرش این ابیات را سرود

مرا از زنان و آمیزش با آنان واداشته است ـ آنچه نازل شده و مرا به خود مشغول »

 .«نموده است
سورة طوالنی دیگر ـ و در قرآن که در آن تهدیدی بس  در سورة نحل و هفت»

 .«بزرگ آمده است
 :در این میان کعب اشعار زیر را گفت

ر تو حق دارد ای مرد ـ سهم او در هر چهار شب یک شب است گمان آن زن ب بی»

 .«کس که بفهمد برای آن
دو زن، و سه زن، و چهار زن را حالل کرده است و سه  ألخداوند: سپس گفت

 سعمر. روز برای همسرت روز برای تو است تا در آن عبادت کنی و یک شبانه شبانه
امر شما خوشحال بشوم؟ از فهمیدن  دانم به کدام یک از دو به خدا سوگند نمی: گفت

 .برو، و قضاوت بصره را به تو واگذار کردم... مشکل ایشان، یا از داوری میان آنان؟ 

و در سنت به ثبوت رسیده که مقاربت مرد با همسرش از صدقاتی است که 

 .خداوند بر آن پاداش نیکو خواهد داد
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و در جماع با همسرت اجر  ...»: نقل کرده که فرموده صخدا امام مسلم از رسول

خدا، آیا ما در فرو نشاندن شهوت اجر داریم؟  رسول ای: نیکو دارید، عرض کردند

پس اگر آن را از طریق حالل ... آیا فرو نشاندن شهوت از راه حرام گناه دارد؟ : فرمود

 .«فرو نشاند اجر خواهد داشت
بوسه زدن بر او و همچنین شوخی کردن و دستبازی با همسر و مالطفت با او و 

 .صبر کردن تا برآورده ساختن نیاز شهوانی زن، سنت است

 ـ تسمیه به هنگام مقاربت14
اگر هر کدام از شما هنگام »: فرمود صخدا نقل است که رسول ب عباس بناز ا

، «َما َرَزْقَّتَّنا ِبّْسِم اهلِل، الَّلُهَم َجّنْبَّنا الَشْيَّطاَن، َوَجّنِب الَشْيَّطاَن»: آمیزش با همسرش بگوید

ما را از شیطان دور بدار، و شیطان را از آنچه به ما عنایت مى ! خدایا! به نام اهلل»

اگر خداوند از آن آمیزش فرزندی را نصیب کند  «محروم کن[ یعنى فرزند]فرمائى 

 .(علیه متفق) .«برای همیشه از گزند شیطان در آمان خواهد بود

 .ف، تسمیه و استعاذه به هنگام جماع سنت استبا استدالل به این حدیث شری

ـ بازگو کردن آنچه میان زوجین هنگام جماع روی داده است 50

 حرام است
نماز گفت و رو به حاضرین سالم  صخدا نقل شده که رسول س از ابوهریره

درجای خود بمانید، آیا در میان شما مردی وجود دارد که هرگاه با همسرش »: فرمود

من با : و در را ببندد و پرده را پایین کشید، سپس بیرون رفته و بگویدنزدیکی کند 

آیا : همه ساکت شدند، آنگاه رو به زنان کرد و فرمود... همسرم چنین و چنان کردم؟ 

در میان شما کسی هست صحبت از آن کند؟ دختری که دارای پستانهای بلند بود بر 

او را ببیند و صحبت   صخدا رسول یکی از زانوهایش نشست و خود را بلند کرد تا

. کنند راستی هم مردان، و هم زنان، چنین صحبتهایی می: او را بشنود و عرض کرد

دانید چنین کسانی مانند چه هستند؟ اینها مانند شیطانهای  آیا می: فرمود صاهلل رسول
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کی ای هستند که یکدیگر را در خیابان دیده و جلو چشمان مردم باهم نزدی نر و ماده

 .(روایت از احمد و ابوداود) .«کنند

 .با استدالل به این احادیث افشاء اسرار زوجین به هنگام مقاربت حرام است

ولی بازگو کردن آن در صورت نیاز به نزد دکتر برای معالجة امراض مقاربتی و 

 .امثال آن مباح است

 ـ وطء و نزدیکی با زن از دبر حرام است57
 :فرماید خداوند می

﴿،               ﴾ (888/ بقره). 
 «زنانتان كشتزار مشا هستند، پس هر گونه كه خواهيد، به كشتزار خود در آييد»

اگر : گفتند به زعم خود می صخدا سبب نزول آیه این بود که یهودیان عهد رسول

عقب ولی به جلو آن دخول کند فرزندی مرد به هنگام مقاربت با همسرش از سمت 

که از این مقاربت به دنیا بیاید احول خواهد بود، و انصار از این گفتة یهودیان 

به این معنی که مقاربت با : کردند، لذا خداوند این آیه را نازل فرمود روی می دنباله

 .زنان به شرط اینکه دخول، در جلو باشد با هر کیفیتی جایز است

ملعون و نفرین شده است مردی که »: فرمود صخدا رسول: گوید سرهو ابوهری

 .(روایت از اصحاب سنن) .«در دبر با همسرش مقاربت کند

: فرمود صخدا عمروبن شعیب به نقل از پدر و جدش آورده است که رسول

 .(روایت از احمد) .«مقاربت در دبر، لواط صغری است»

 .«با زنان نزدیکی نکنید در دبر»: و در روایت دیگری فرموده است
 .(روایت از احمد و ترمذی و دارمی) 

 «احداد»ـ تعزیه 51

 :ـ تعریف آن1
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نامند،  رو، دربان را احداد می اصل احداد به معنای منع است از این: اهل لغت گویند

اند، چون انسان را از ارتکاب  شود، و عقوبت را حد نامیده چون مانع دخول می

 . کند معاصی منع می

درستویه، احداد از جانب زن در حال عده به معنای منع کردن خود از  و به گفتة ابن

زینت و زیور و استعمال عطور و منع شخص خواستگار از خواستگاری و طمع در آن 

 .کند است، همچنان که از ارتکاب معصیت جلوگیری می

است، و تحدید اند، چون وسیلة ممانعت  از آن رو آهن را حدید نامیده: فراء گوید

 .نظر بدان معنا بوده یعنی نباید از تمامی جهات بدان نگریست

این واژه با جیم و حاء روایت شده ولی با حاء مشهورتر است، و : و خطابی گوید

آن چیز را قطع کردم، گویی : جددت الشیء: عرب گوید. با جیم به معنای قطع است

 .زن خود را از هر زینتی قطع نموده است

: جرد باشد انکار، و گفته استرا که ثالثی م «حدت»گفتة ابوحاتم، اصمعی و به 

 .معروف نیست «احدت»جز 

در کالم عرب  «حدت»اند ولی  را ترجیح داده «احدت»و به قول فراء، قدماء  

 .بیشتر است

 :زیة زنـ تع2

المؤمنین ام حبیبه رفتم که پدرش  به نزد ام: گوید س دختر ابوسلمه الف ـ زینب

ای خوشبوی زرد رنگ برایش  حبیبه خواست ماده حرب فوت کرده بود، ام بوسفیان بنا

سپس کمی از آن . آوردند که خلوق بود یا چیزی دیگر، و با آن کنیزی را خوشبو کرد

به خدا، من نیازی به عطر ندارم ولی از : را برای صورت خود مالید و گفت

یست هیچ زنی که ایمان به خدا و حالل ن»: شنیدم که بر منبر فرمود صخدا رسول

روز جزا داشته باشد بیش از سه شب برای میت عزادار باشد مگر برای شوهر که باید 

 .(بخاری) .«چهار ماه و ده شب در عزا باشد
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به نزد زینب بنت جحش که برادرش فوت کرده بود رفتم، : ب ـ باز زینب گوید

به خدا که من نیازی به بوی : ه گفتای خوشبو را خواست و آن را مس کرد، آنگا ماده

برای هیچ زنی که ایمان »: شنیدم که بر منبر فرمود صخدا خوش ندارم ولی از رسول

به خدا و روز آخرت دارد حالل نیست از سه شب بیشتر در عزا باشد بجز زنی که 

 .«شوهرش فوت کرده که باید چهار ماه و ده روز در عزا باشد
 .(بخاری) 

به این دو حدیث بر تحریم احداد برای غیر همسر و وجوب آن  :حجر گوید ابن

 .(الباری فتح) .شود برای همسر به مدت چهار ماه و ده شب استدالل می

، حکمت این مدت چهار ماه و ده شب این است که نطفه در و بنا به قولی مرجوح

شود و  این مدت تکامل پیدا کرده و بعد از یکصد و بیست روز جان در او دمیده می

 .این ده روز زیادی به خاطر نقصان ماهها احتیاطاً در نظر گرفته شده است

و ذکر کلمة عشر در قالب تأنیث به خاطر به حساب آوردن روزها با شبها به نزد 

 .یابد جمهور است؛ بنابراین تا به شب یازدهم داخل نشود احداد او پایان نمی

گذشت چهار ماه و ده شب و در اول با : و از اوزاعی و بعضی از سلف نقل شده

 .شود روز دهم عدة وی تمام می

 ـ زن در حال احداد اگر از حیض پاک شود باید غسل کند3

شدیم مگر برای شوهر،  ما از تعزیة بیش از سه روز نهی می»: گوید ل عطیه ام

بایست عزا داشته باشیم، و از سرمه زدن به چشمان، و  که چهارماه و ده روز می

اده از مواد خوشبو و پوشیدن لباس رنگارنگ بجز پارچة یمنی به نام عصب، استف

یم به ما دکر پاک شدن از خون حیض که غسل میکردیم و به هنگام  خودداری می

، و اظافر که دو نوع بخور خوشبو هستند استفاده کنیم، و شد از قسط رخصت داده می

 .(روایت از بخاری) .«شدیم ها نیز منع می از رفتن به دنبال جنازه

جایز نیست زن در حال احداد برای : اجماع دارند کهعلماء بر این : منذر گوید ابن

فوت شوهرش لباس رنگارنگ بپوشد، مگر اینکه با رنگ سیاه باشد که رخصت داده 
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شده است، زیرا رنگ سیاه برای زینت به کار گرفته نشده بلکه لباس حزن و ماتم 

این رأیند و عروه عصب را نیز مکروه دانسته است، و است و مالک و شافعی بر 

 .داند مالک، نوع غلیظ آن را مکروه می

اصح مذهب ما، تحریم آن به طور مطلق است، ولی حدیث فوق : نووی گوید

 .دانند حجت کسانی است که آن را جایز می

شود که پوشیدن لباس رنگ  از مفهوم حدیث استنباط می: و ابن دقیق العید گوید

ها پوشیدن نوع عالی آن را که برای زینت از آن  و مالکی. نشده و سفید جایز است

 .اند و لباس سیاه نیز همین حکم دارد شود منع کرده استفاده می

اند لباسهایی که برای زینت رنگ نشده است  اصحاب ما رخصت داده: نووی گوید

 .پوشیده شود

 :و در پوشیدن لباس ابریشم اختالف دارند

مذهب شافعی، منع آن به طور مطلق است خواه رنگ شده باشد یا نباشد، اصح 

زیرا برای زینت زنان مباح گشته است و زن در حال عزاء از پوشیدن لباس زینتی منع 

و . شده است، و در این مورد همانند مردان پوشیدن لباس ابریشم برای وی حرام است

 .و امثال آن، دو رأی وجود دارددربارة استفادة زینتی از طال و نقره و لؤلؤ 

ولی این رأی قابل اعتراض است، چون اگر از ناحیة . قول اصح بر جواز آن است

آن  حجو مر. معنی به آن بنگریم استفاده از آنها با هدف از احداد در تعارض است

 .است منع شود

د کن رخصت استفاده از قسط و أظفار برای زنی که بعد از حیض، غسل می: و گوید

 .به خاطر زدودن بوی کریه خون است نه برای خوشبو کردن

هرکدام با موادی دیگر : به آن دو، آن است مقصود از خوشبو کردن: حجر گوید بنا

ای معطر گردد، ولی در اینجا منظور از  مخلوط و به صورت خمیر در آید و ماده

 .ردناستفاده از آن دو، زدوددن بوی کریه و آثار خون است نه خوشبو ک
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قسط خمیر شده و در آخر غسل، با آب مخلوط : و به زعم داودی، منظور آن است

 .شده و خود را بدان بشوید تا بوی کریه حیض زدوده شود

 ـ قسمت و نوبت همبستری میان همسران55
هرگاه مرد با یک زن باکره، یا یک کنیز مسلمان، یا اهل کتاب ازدواج کرد و دارای 

ر بود، بر وی الزم است هفت شب را به همسر جدید همسر، یا همسران دیگ

اگر با یک . اختصاص داده و سپس تقسیم را شروع، و هفت شب را به حساب نیاورد

زن، یا یک کنیز بیوه ازدواج کرد، و همسر یا همسران دیگر داشت اعم از اینکه آزاده، 

صاص دهد سپس تواند سه شب را به همسر جدید اخت یا کنیز، یا اهل کتاب باشد، می

اگر بیش از سه شب نزد او . تقسیم را با عدالت شروع، و سه شب را به حساب نیاورد

و برتری دادن بعضی . اقامت داشت باید به همان اندازه نزد دیگر همسران اقامت نماید

 .بر بعضی دیگر باطل است

 .و جایز نیست یکی از همسرانش را بدون قرعه به مسافرت با خود اختصاص دهد

اگر با زن باکره ازدواج »: فرموده صخدا نقل شده که رسول سمالک از انس بن

 .«کند هفت شب و اگر با زن بیوه ازدواج کند سه شب نزد او اقامت کند
 .(روایت از خطیب بغدادی) 

سلمه  با ام صخدا وقتی که رسول: هشام گوید حارث بن عبدالرحمن بن و ابوبکر بن

سلمه لباس  چون خواست که بیرون برود، امشد، ازدواج کرد و بر وی داخل 

خواهی برایت زیاد کنم و برایت  اگر می»: فرمود صخدا رسول. خدا را کشید رسول

 .«حساب نمایم، برای باکره هفت شب و برای بیوه سه شب است
 .(روایت از مسلم و بیهقی) 

با  صخدا هنگامی که رسول: حارث به نقل از پدرش آورده است عبدالرحمن بن

اگر ... »: و اقامت نمود خطاب به او فرمودسلمه ازدواج کرد و تا صبح نزد ا ام

خواهی تا هفت شب نزد تو اقامت کنم و اگر آرزو داری سه شب اقامت کنم و  می
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سه : ای میان همسران در نوبت خود نزد تو اقامت کنم؟ گفت سپس به صورت دوره

 .(ماجه، عبدالرزاق و بیهقی وداود، ابنروایت از مالک، مسلم، اب) .«شب اقامت کن

مالک، ابراهیم نخعی، شعبی، مالک، شافعی، احمد، اسحاق،  و این، مذهب انس بن

 .ابوثور، ابوعبید، ابوسلیمان و اصحاب ایشان است

برای باکره سه شب و برای بیوه دو : گویند و گروهی، غیر این رأی را دارند و می

 .ان ثوری و سعد بن مسیب استو این، رأی مالک، سفی. شب است

 ـ قرعه میان همسران59
شد میان همسرانش قرعه  خارج می صخدا هرگاه رسول»: گوید ل عایشه

.«خارج شدند صخدا گذاشت و قرعه بر سر عایشه و حفصه پرید و آنان با رسول می
 .(روایت از مسلم) 

شت شبهایی را که اگر به قید قرعه با ایشان خارج شود بعد از بازگ: حزم گوید ابن

آورد، چون خروج آنان از روی قرعه بوده نه با  در سفر با ایشان بوده به حساب نمی

میل خود، یا از روی حیف و اجحاف، و اگر بدون قرعه آنان را خارج کند بعد از 

آورد، و بر وی فرض است شبهای همسرانی را  بازگشت شبها را با آنان به حساب می

 .(الحلیه با کمی تصرف) .ران نمایداند جب که خارج نشده

تواند  بدون قرعه می: و ابوحنیفه و مالک گویند. شافعی و ابوسلیمان بر این قولند

 .آنان را خارج کند

 ـ آمیزش با تمام همسران در یک وقت جایز است53
برای مسلمان جایز است در یک وقت با تمامی همسرانش مقاربت نماید و اگر بعد 

ربت، خود را پاکیزه نماید بهتر است اگر چه غسل هم نکند، و اگر از هر نوبت مقا

 .اشکالی نداشته و مکروه نیست. غسل را در آخر انجام نماید

در یک شب با تمام همسرانش مقاربت  صخدا رسول»: گوید سمالک بن انس

 .(روایت از نسائی و بیهقی) .«داد کرد و سپس یکبار غسل انجام می می
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در یک شب با همة  صخدا رسول»ر ابورافع آورده است که ایتی دیگو در رو

عرض : گوید. همسرانش آمیزش کرد و نزد هر کدام از همسرانش غسل انجام داد

این، پاک و تمیزتر است یا فرمود با : بار غسل کند؟ فرمود اگر کسی یک: کردم

 .(تاب تلخیصحجر در ک روایت از ابوداود و طبرانی، و بیهقی، و ابن). «تر است نظافت

 ـ حکم جلوگیری از بارداری56
خواهر و جذامه بنت و هب و  ل المؤمنین عایشه زبیر به نقل از ام عروه بن

بودیم و دربارة  صاهلل با جمعی در محضر رسول»: عکاشه آورده است که گوید

این عمل، نوعی زنده به : جلوگیری از بارداری از آن حضرت سؤال کردند، فرمودند

 ﴿: خفی است و این آیه را قرائت کرد گور کردن            ﴾ « و

 «دختر زنده به گور شده بپرسند[ از]هنگامى که 
 .(ماجه روایت از احمد و طحاوی، و ابن) 

 .دانند ها با استدالل به این حدیث جلوگیری از حمل را حرام می ظاهری

نماید تا در قیامت به  واج برای کثرت نسل میاگر اسالم، مسلمین را تشویق به ازد

آنان افتخار کند، در همین حال مانع جلوگیری از بارداری و تنظیم خانواده در شرایط 

تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری : گوید لسدةصاحب کتابه فقه ا. گردد ی نمیا ویژه

 .یست مباح استبرای کسی که عیالمند بوده و قادر به تربیت صحیح فرزندانش ن

همچنین در حاالتی که زن، ضعیف باشد یا پشت سرهم باردار شود، یا مرد، فقیر 

باشد در چنین حاالتی جلوگیری مباح بوده بلکه رأی بعضی از علماء بر این است که 

 .نه اینکه تنها مباح است بلکه امری است مندوب

و به احادیث زیر استدالل  و از این هم فراتر بعضی جلوگیری را مطلقاً مباح دانسته

 :اند نموده

کردیم  می( عزل)جلوگیری  صخدا ما در عهد رسول»: گوید سعبداهلل ـ جابربن1

 .(روایت از مسلم) .«شد در حالی که قرآن نازل می
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 .عزل یعنی جلوگیری از دخول منی به رحم زن

 جلوگیری صخدا ما در عهد رسول»: روایت شده که گفته سـ و باز از جابر2

 .(علیه متفق) .«شد کردیم در حالی که قرآن نازل می می

روایت داریم که ایشان  صخدا و ما از چندین نفر از اصحاب رسول: شافعی گوید

 .اند دربارة عزل رخصت داده و اشکالی در آن ندیده

احادیث صحیحی دال بر مباح بودن آن وارد شده، و فرمودة : و امام غزالی گوید

د این ن عمل، نوعی زنده به گور کردن خفی است، ماننکه گوید ای صحضرت

و این گفتة حضرت ناظر بر   .«ریاء شرک خفی است»: فرمودة او است که فرماید

 .مکروه بودن آن است نه بر تحریم آن

 ـ حکم اسقاط حمل55
اسقاط حمل جنایتی است بر موجودی شکل گرفته و حاصل و : غزالی گویدامام 

اگر نطفه در رحم واقع شده و با منی : جنایت دارای مراتبی است، این حبه قولی مرجو

زن مخلوط شود و استعداد پذیرش حیات را داشته باشد، از بین بردن آن جنایت 

شد، از بین بردن آن ( گوشت پاره)و علقه ( پاره خون)است، اگر تبدیل به مضغه 

دیدار گشت بیشتر بر جنایتی بزرگتر است، و اگر جان در آن دمیده شد و اعضاء آن پ

 .افزاید جنایت می

جواز، یا عدم جواز اسقاط نطفه قبل از دمیدن جان در : السالم گوید در کتاب سبل

آن، بستگی به اختالفی است که در مورد جواز یا عدم جواز جلوگیری از بارداری 

 وجود دارد، بنابراین، آن کس که جلوگیری از بارداری را جایز شمرده معالجه برای

شمارد، و کسی که آن را حرام دانسته اسقاط حمل را نیز  اسقاط حمل را نیز جایز می

 .داند به طریق اولی حرام می

 .مصرف دارو، برای قطع حاملگی نیز از این باب است
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بعد از استقرار نطفه در رحم و بعد از گذشت یکصد و : گفته است لسدةدر فقه ا

جنین حالل نیست، و این تجاوزی است ( ینسزار)بیست روز از استقرار آن اسقاط 

 .گردد بر نفس که مستوجب عذاب دنیا و آخرت می

: دق و مصدوق است، به من فرمودندکه صا صخدا رسول: گوید س عبداهلل

شود سپس به  ای در رحم مادرش جمع می هرکدام از شما چهل روز به صورت نطفه»

به همان اندازه به شکل پاره آید، سپس  همان مقدار به صورت پاره خونی در می

آید آنگاه جان در آن دمیده شده و چهار کلمه در سرنوشت او نوشته  گوشتی در می

 .«روزی او، اجل او، عمل او، و سعادت یا شقاوت او: شود می
 .(روایت از بخاری و مسلم، و ابوداود و ترمذی) 

اد لقاح قبل از گذشت جنین، یا افس( سزارین)اما اسقاط : گوید لسدةو باز در فقه ا

این مدت بر حسب ضروریات پیش آمده مباح است، و انجام آن بدون سبب یا اسباب 

 .حقیقی کراهت دارد
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 ـ تعریف آن7
طالق در لغت به معنی گشودن قید، و از اطالق گرفته شده که همانا آزاد کردن و 

فالنی » «ن طّلق اليد بايخريفال»: المثلهای خود گویند رها کردن است، عرب در ضرب

و در  .ده استنیعنی بسیار بخش .«دست خود را برای خیرات آزاد گذاشته است

اصطالح شرع به معنی گشودن عقد نکاح است، و با مدلول بعضی از معانی لغوی آن 

 .موافق است

. الحرمین، طالق، لفظی جاهلی بوده و شرع آن را تقریر نموده است به گفتة امام

تر است، و  که فصیح «ا با فتح المالم، و یضم طاء و فتح با طّلقت املرأة »: شود میگفته 

طلقت، با ضم اول و کسر الم مشدد، ماضی مجهول آن است، و بدون تشدید الم، 

الم است، و اسم فاعل آن که شود، و حرف  خصوصاً برای زایمان به کار گرفته می

 .شود میطالق است برای هر دو معنی به کار گرفته 

 ـ مکروه بودن آن1
هر زنی : فرمود صخدا رسول»: گوید سطالق، بدون ضرورت ناپسند است؛ ثوبان

.«بدون دلیل شرعی تقاضای طالق از شوهرش نماید بوی بهشت بر وی حرام است
 .(روایت از احمد، ابوداود، ابن ماجه، ترمذی) 

ن حالل در نزد خدا منفورتری»: فرمود صپیامبر اسالم: گوید ب عمر بن عبداهلل

 .(ماجه و حاکم روایت از ابوداود، ابن) .«طالق است

گمان بسیار گفتن طالق و عادت به عدم  بی: آورده است لغةالبا لحجةدر کتاب ا

شود که مطیع  مباالت به آن، منشأ مفاسد بسیاری است، و از جانب کسانی صادر می

ن امور منزل و تعاون بر صفا و شهوت فرج بوده و در فکر سامان گرفتن و برپا داشت

اند، و  صمیمیت و صیانت از عفت خود نیستند و تنها به عیاشی با زنان، چشم دوخته

روی از آرزوهای نفسانی، تفاوتی وجود ندارد، هرچند  میان آنان و زناکاران در دنباره

 .در ظاهر مراسم نکاح را برپا داشته و با مدنیت آن موافق باشد
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 .«باز را دوست ندارم مردان و زنان شهوت»: ده استموفر صخدا رسول
 .(روایت از طبرانی و دارقطنی) 

ت آن کس که زن شوهردار را فریب من نیس  امت»: فرماید و در جای دیگری می

 .(روایت از ابوداود و نسائی) .«داده و به فساد بکشاند

ق دادن خواهر زنی نباید در راه طال  هیچ»: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهریره

  مسلمانش تالش نماید تا خود، با شوهر او ازدواج کند، چون تنها چیزی نصیب وی

 .(روایت از ابوداود و بغوی) .«شود که خداوند تقدیر کرده است می

 

 ـ حکم آن5
خواهر مسلمانم، زمانی طالق مباح است که برای رفع زیان و به عنوان آخرین  ای

 .گریزی نباشد حل بوده و به غیر از آن راه

 :فرماید خداوند می

﴿                  ﴾ 
 .(226/ بقره) 
بعد از دو مرتبه طالق، . آن طالقی که حق مراجعت به زن در آن حمفوط است)طالق دو بار است »

نیکی  ایسته و عادالنه، یا رها کردن او بانگهداری زن به گونة ش(: یکی از دو کار را باید کرد
 «....و به دور از ظلم و جور

 :فرماید و نیز می

﴿                 ﴾  

 .(1/ طالق) 
آغاز )ای پیغمرب، وقتی که خواستید زنان را طالق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عده »

 .«....طالق دهید( زدیکی نکرده باشدای که شوهرش در آن با او ن پاک شدن زن از عادت ماهیانه
زاگویی همسرش شکایت به آن کس که از بد اخالقی و ناس صخدا و رسول

 .(روایت از ابوداود) .«او را طالق بده»: داشت فرمود
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ام، مباح و واجب، حر: طالق بر چهار قسم است: علمای حنبلی مذهب گویند

طالق واجب، طالقی است که توسط دو حکم زوجین در اثر شقاق و عدم . مندوب

گیرد که با تشخیص هر دو حکم طالق تنها وسیلة قطع  سازش ایشان صورت می

 .شقاق میان ایشان باشد

و طالق مردی که قسم خورده با همسرش نزدیکی نکند و چهارماه سپری شده 

 :فرماید د؛ خداوند میباشد، نیز همین حکم را دار

﴿                             

                ﴾  

 .(226-223/ بقره) 

کنند که با ایشان آمیزش  یعنی سوگند یاد می)ایند من می کسانی که زنان خویش را ایالء»
و باید بدانند که خدا از چنین سوگندی خشنود )، حق دارند چهار ماه انتظار بکشند (جنسی ننمایند

نیست و در اثناء این چهار ماه باید وضع خود را با مهسر خویش از نظر زندگی و طالق روشن 
و سوگند خویش را نادیده گرفتند و با زنان خود ) ، در این فرصت اگر بازگشت کردند.(سازند

؛ چه (پردازند و ازدواج به حالت خود باقی است مهبستر شدند، چه هبتر، کفارة سوگند خود را می
و در این مدت باز نگشتند )اگر تصمیم بر جدایی گرفتند . خداوند بسی آمرزنده و مهربان است

برگشت به زندگی زناشویی عادی یا طالق به : ستپس از انقضای آن، یکی از دو راه در پیش ا
؛ چه خداوند (ماند و باید بدانند که گفتار و کردارشان از دید خدا پنهان منی. اختیار یا به اجبار

 .«شنوا و دانا است
و بدین . حرام، طالقی است که بدون نیاز و وجود ضرورت واقع گردد اما طالق

د ساخته و مصلحت ایشان بدون ضرورت از خاطر حرام است که به زوجین زیان وار

 .رود بین می

و اما طالق مباح، طالقی است که در صورت نیاز و ناچاری از آن و سبب سوء 

اخالق و معاشرت زن و زیان رسیدن به او در اثر آن باشد، بدون اینکه سوء معاشرت 

 .ای در برداشته باشد وی فایده
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ر تقصیر زن در ایفای حقوق واجب بر او و اما طالق مندوب، طالقی است که در اث

مانند نماز و امثال آن بوده و اجبار او برای ادای آن ممکن نباشد، یا اینکه زن دارای 

 .عفت نباشد

طالق در حال شقاق و عدم سازش زوجین و در حالتی که زن به : قدامه گوید ابن

 .دوبخاطر دفع ضرر از خود سر به مخالفت با شوهر زند، طالقی است من

 ـ حکم کسی که امر همسرش را به دیگری تفویض کند9
همسرش را به دست دیگری واگذار کند و او هم، کسی که امر : مسعود گوید ابن

 .شود زن را طالق داد، طالق واقع نمی

سلمه به نام قریبه و  ، ام سلمه و عایشه، و خواهر امصخدا دو همسر رسول

اگر شوهر امر زن را به او واگذار کرد و زن : دان گفته سبکر صدیق ابی عبدالرحمن بن

 .آن را به شوهرش باز گرداند، کماکان همسر او است

گردد، و اگر جدایی  اگر آن را قبول و جدایی را انتخاب کرد، با یک طالق بائنه می

را به شوهرش واگذار کرد و شوهر نیز آن را پذیرفت، یک طالق واقع شده ولی 

اما . ثابت، جمعی از اصحاب و حسن بصری است لی، زیدبناین، قول ع. رجعی است

امر و اختیار خودت در دست  :کسی که به همسرش بگوید: قول مالک که گفته

به حقیقت آن را قبول کردم،  :و همسرش بگوید. خودت باشد، مساوی با تملیک است

اگر : ویدمن ارادة طالق نداشتم و گ: شود مگر اینکه بگوید در  واقع طالقش واقع می

امر و اختیار یکی از همسرانش را به همسری دیگر واگذار کرد و او، آن را سه طالق 

منظور : تواند آن را انکار کند و بگوید شود، و شوهر می داد، هر سه طالقش واقع می

او پذیرفته شده  اگر سوگند یاد کرد حرف. من تنها یک طالق، یا دو طالق بوده است

اگر به : افزاید مالک می. گردد و با آن یک طالق، بائنه میو یک طالق او، واقع 

فقط : امر و اختیار تو را به تو سپردم انشاءاهلل و همسرش گفت: همسرش بگوید

فقط منظور من شوخی بود و منظورم طالق نبود، : شوخی کردم، یا همسرش گفت

 .شود گفتة شوهر همراه با سوگند پذیرفته می
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ر و اختیار تو در دست خودت باشد یا ملک تو باشد، و ام: و اگر به همسرش گفت

منظور من سه طالق بود، تنها : همسرش یک طالق خود را واقع کرد، و شوهر گفت

 .شود یک طالق او واقع می

مردی امر و  سخطاب ربندر زمان خالفت عم: میه آورده استا ابی عبدالکریم بن

: سه طالق داد، شوهرش گفت اختیار همسرش را به خودش سپرد و همسرش خود را

بردند،  سرا به نزد عمر ام، نزاع یک طالق را به او سپرده به خدا سوگند تنها اختیار

سوگند به : از مرد درخواست کرد بر صحت ادعایش سوگند یاد کند و بگوید سعمر

خدایی که جز او خدایی نیست تنها اختیار یک طالق را به همسرش داده است، مرد 

 .اد کرد عمر همسرش را به او بازگرداندسوگند را ی

من : و به گفتة سفیان ثوری و شافعی، نیت شوهر معتبر است؛ بنابراین، اگر گوید

قصد طالق نداشتم حرف او معتبر است، و اگر همسرش امر و اختیار خود را به 

بنابراین، اگر همسرش خود را طالق داد، یا . شوهرش بازگرداند همین حکم را دارد

خود را اختیار کرد، یا چیزی دیگر را گفت، در هر حال تنها یک طالق او به  نفس

 .شود و در مورد مخیر کردن و تملیک نیز همین حکم دارد صورت رجعی واقع می

 تو بر من حرام هستی: ـ حکم کسی که به همسرش بگوید3
ای  تو بر من حرام هستی یا جمله: اگر کسی به همسرش بگوید: حزم گوید ابن

مانند گوشت حیوان مردار، و خون و گوشت خوک، و : دیگر به آن بیفزاید و بگوید

گردد خواه طالق  امثال آن، همة این جمالت، باطل و دروغ است و بر وی حرام نمی

 .آورده باشد یا نه، طالقش واقع نشده و کماکان همسر او است

 .در این مسئله اختالف اقوال بسیار است

 شود و این، قول علی، زیدبن ثابت، ابن ته سه طالق او واقع میبا این گف: قول اول

 .لیلی است ابی عمر، حسن و ابن
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عمرو، جابربن زید و قتاده  طالب، ابوهریره، حسن، خالس بن ابی علی بن: قول دوم

اند و تنها به  بر این باورند، در این حال همسر بر او حرام است و ذکر طالق نکرده

 .از همسرش دوری کنداند  شوهر امر کرده

اگر در تحریم، نیت طالق : حسن و طاوس، شافعی، و زهری گویند: قول سوم

 .صورت، سوگند محسوب است شود، در غیر این بیاورد، طالق او واقع می

گردد  اگر قصد سه طالق داشته باشد سه طالق واقع می: سفیان گوید: قول چهارم

گردد و اگر نیت  واقع شده و بائنه میو اگر نیت یک طالق داشته باشد، یک طالق 

سوگند داشت، سوگند محسوب است، و اگر نیت هیچ چیزی نداشت دروغ بوده و 

 .چیزی بر او نیست

اگر نیت یک طالق آورد، یا هیچ نیتی نیاورد، با : ابراهیم نخعی گوید: قول پنجم

 .شود گردد و اگر نیت سه طالق آورد سه طالق او واقع می یک طالق، بائنه می

 .شود یک طالق او واقع می: ابی سلیمان گوید حمادبن: قول ششم

این عمل، ظهار است و در : مهدی و سعید بن جبیر گوید عبدالرحمن بن: قول هفتم

ای را آزاد کند، یا دو ماه متوالی روزه باشد، یا غذای شصت  کفارة آن واجب است برده

 .مسکین را بدهد

یمین مغلظه است و کفارة آن فقط آزاد کردن : گوید ب عباس ابن: قول هشتم

و بعضی نیز . فقط سوگند است: گویند س و بعضی دیگر از جمله عمر. ای است برده

 .تحریم، سوگند است و کفارة سوگند دارد: اند گفته

 ات بخشیدم تو را به خانواده: ـ حکم کسی که به همسرش بگوید6
اش ببخشد، اگر آن را  به خانوادهاگر کسی همسرش را : گوید سطالب ابی بن علی

گردد و اگر رد کردند یک طالق آن  قبول کردند یک طالق آن واقع شده و بائنه می

 .واقع شده و رجعی است و شوهر سزاوارتر به رجعت او است
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اگر شوهر : گفتند می صخدا برجستگانی از اصحاب رسول: حسن بصری گوید

و اگر نپذیرفتند . گردد از شوهرش بائنه می اش بخشید، در واقع همسرش را به خانواده

 .طالق آن رجعی است و شوهر سزاوارتر به رجعت او است

گردد و اگر  اگر آن را قبول کردند یک طالق آن واقع، و بائنه می: مسعود گوید ابن

 .بر این قول است عطاء نیز. افتد قبول نکردند هیچ اتفاقی نمی

کردند سه طالق او واقع و تا با شوهری دیگر اگر آن را قبول : زیدبن ثابت گوید

گردد، و اگر آن را رد کردند یک طالق واقع و رجعی  ازدواج نکند برای او حالل نمی

 .است، و شوهرش سزاوارتر به رجعت او است

ول، اگر پذیرفتند یک طالق واقع، و رجعی است و شوهر به گفتة مسروق و مکح

یرفتند اتفاقی نیفتاده است و این قول احمدبن سزاوارتر به رجعت او است و اگر نپذ

 .راهویه نیز هست حنبل و اسحاق بن

 .شود و بنا به گفتة اوزاعی، قبول کنند یا رد کنند یک طالق او واقع می

اش ببخشد قضاوت همان است  و بنا به گفتة لیث، اگر کسی همسرش را به خانواده

اش بخشید در حالی که هیچ قضاوتی را  کنند، و اگر همسرش را به خانواده که آنان می

 .از آنان انتظار نداشت، این بخشیدن، قطعاً طالق است

اش ببخشد اگر با آن آمیزش کرده  کسی همسرش را به خانواده: مالک گفته است

بود، در صورتی که قبول کنند یا رد کنند سه طالق وی واقع شده است، و اگر آمیزش 

 .شود طالق او واقع می نکرده بود قبول کنند یا نه یک

اش بخشید، در فتوا و قضاوت  کسی همسرش را به خانواده: شافعی گفته است

ت طالق اش نی ر بخشیدن همسرم به خانوادهد: نیت زوج معتبر است پس اگر گفت

نیت سه طالق داشتم هر سه : شود و اگر گفت گونه طالقی واقع نمی نداشتم، هیچ

نیت دو طالق داشتم، دو طالق واقع، و حق رجعت : و اگر گویدشود،  طالق واقع می

 .منظور یک طالق بوده، یک طالق او واقع، و حق رجعت دارد: ، و اگر گویددارد
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ات یا اینکه  تو را بخشیدم به خانواده: و بنا بر گفتة ابوحنیفه، اگر به همسرش گفت

اگر آن را : دبه پدرت، یا به مادرت، یا گفت به همسران دیگر، چند حالت دار: گفت

در حال خشم گفت، یا بعد از درخواست طالق از جانب همسرش گفت، سپس 

اش تصدیق شده و در فتوا و قضاوت طالقی الزم  قصد طالق نداشتم گفته: گوید

شود، و اگر گفت  نیت سه طالق داشتم سه طالق وی واقع می: گردد و اگر گفت نمی

نیت یک طالق بائنه، یا رجعی داشتم  نیت دو طالق داشتم یا نیت دو طالق رجعی یا

 .در همة این حاالت تنها یک طالق آن واقع و بائنه گردیده است و بس، نه بیشتر

ات، یا به زید، یا به فالن  تو را به خاله: اگر به همسرش گفت: باز ابوحنیفه گوید

ق گردد اعم از اینکه قصد طال بیگانه بخشیدم اتفاقی رخ نداده و طالقش واقع نمی

داشته باشد، یا نه؛ در حالت خشم بوده باشد، یا نه؛ در جواب درخواست طالق از 

 .اش در این موارد معنایی ندارد جانب همسرش باشد، یا نه و حکم خانواده

 .و ابوثور نیز آن را باطل دانسته خواه نیت طالق داشته باشد یا خیر

 شود ـ آنچه باعث فسخ نکاح می5
 :ـ جنون وجذام و برص1

هرکس با هر زنی ازدواج کند که دارای جنون، یا جذام، : گوید سعمربن خطاب

یا برص باشد و بعد از مقاربت بر آن اطالع یافت، باید مهریة او را بپردازد، و ولی زن، 

ای که به کار برده است تمام مهریه را به زوج بازپرداخت نماید،  باید به خاطر دسیسه

 .زیرا وی را فریب داده است

با این : گویند اوزاعی و ابوعبید بر این رأی بوده و نکاح را جایز شمرده و می و

 .تواند مهریه را از آن کس مسترد دارد که وی را فریب داده است حال نیز شوهر می

جماعتی معتقدند، اگر قبل از دخول اطالق یابد نکاح فاسد است، ولی بعد از 

هر زنی که دارای برص، یا جنون، : تهروایت شده که گف ساز علی. دخول جایز است

یا جذام، یا قرن، باشد مادام شوهرش با او مقاربت نکرده است حق خیار دارد، 
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تواند آن را نگه دارد یا طالق دهد، و اگر با آن مقاربت کرده باشد باید مهریة او را  می

 .بپردازد

ذوم، یا برص دربارة زن مجنون، و مج سطالب ابی بن علی: و حکم بن عتیبه گوید

اگر با آن آمیزش کرده باشد همسر او است و : یا دارای استخوان در فرج گفته است

 .باید میان ایشان جدایی حاصل شوداگر قبل از آمیزش آگاهی یابد 

مسیب،  عباس، سعید بن هب آورده است که عمر، علی، ابن و اصبغ به نقل از ابن

اش بازگردانده  چهار عیب، زن به خانواده به جز در اثر: اند شهاب و ربیعه گفته ابن

 .جنون، جذام، برص و امراض فرج: شود نمی

از . و گروهی معتقدند، نکاح با کسانی که دارای چنین عیوبی هستند جایز نیست

زنانی که دارای عیوب ذیل هستند جایز  نکاح، یا بیع: زید نقل است که گفته جابر بن

 .فرججذام، جنون، برص، مسدود ال: نیست

 .داند شهاب نکاح مجذوم و مجنون و مسدود الفرج را جایز نمی و ابن

و اگر گروهی بر این باورند که نکاح آنان جایز نبوده و در صورت مقاربت با آن 

 .جایز است

الذکر باشد مردود  نکاح زن با مردی که دارای عیوب فوق: گروهی دیگر گویند

 .است

ند که دارای جنون یا امراض ی ازدواج کهر زنی با مرد: سعید بن مسیب گفته

 .ور باشد، مخیر است میان اینکه بپذیرد یا رد کندآ زیان

نکاح زن در اثر جنون، یا جذام، یا برص، یا معلول بودن آلت : و مالک گوید

شود، و هرگاه آن را نکاح کرد و بر چنین عیبی آگاهی نداشت، اگر با آن  تناسل، رد می

د مهریة وی را پرداخته و آن را از ولی زن، برادر، یا پدر او به مقاربت کرده بود بای

 .خاطر فریبی که به کار برده است بازپس گیرد
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ولی اگر ولی زن، پسر عمو، یا آقای زن بوده و از عیوب زن آگاهی نداشته باشد 

گردد بجز مقدار یک  غرامتی بر ایشان نیست و مهریه از طرف زن به شوهر مسترد می

 .ینار، که نباید از زن بازپس گرفته شودچهارم د

الذکر، از چنین حقوقی  زن نیز، در مقابل مرد معیوب به یکی از عیوب فوق: و گوید

باید دانست که تفاوتی میان جذام و برص . اگر جذام او آشکار باشد. برخوردار است

 .نیست

اش  دهزن، در اثر جذام، جنون، برص، و قرن، به خانوا: و امام شافعی گوید

ای ندارد، و بعد از دخول باید مهرالمثل به وی  بازگردانده شده و قبل از دخول مهریه

 .داده شود

ـ هرگاه شوهر، مسلمان باشد و همسر از پذیرش آن امتناع کند و مشرک باشد، 2

 .شود زیرا چنین عقدی فسخ می

بعد از  ـ هرگاه غیر از پدر و جد، عقد دختر صغیر، یا صغیره را اجرا کردند،6

بنابراین اگر . بلوغ، آنان حق دارند آن را تأیید یا رد کنند، و این خیارالبلوغ است

 .جدایی و پایان زناشویی را  انتخاب کردند آن عقد فسخ شده است

که در . ـ هرگاه بعد از عقد نکاح معلوم شد که نامزد، خواهر شیری داماد است4

 .شود این صورت عقد فسخ می

 .مسلمان و زن، کافر باشد ـ هرگاه مرد،6

ـ هرگاه زن اسالم را بپذیرد، و مرد کافر باشد، ولی اگر باهم اسالم آوردند بر 3

 .مانند نکاح باقی می

 .ـ ارتداد مرد نه زن6

 .ـ ارتداد زن، نه مرد 6

 .ـ مقاربت با زن از روی اشتباه یا به قصد زنا از جانب پدر، یا پدربزرگ مرد6

 .یان زوجینـ بعد از مالعنه م18

 .ـ ارتداد هر دو باهم11
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 .و هیچ اختالفی در موارد فوق نیست. ـ مرگ مرد یا زن12

 ـ فسخ نکاح مفقود 1
همسر مرد مفقود چهار سال : به صراحت نقل شده که گفته س از عمربن خطاب

 .کشد انتظار می

زنی شوهرش مفقود شد و چهار : لیلی نقل است که گفته ابی و از عبدالرحمن بن

به او امر کرد از  سکرد، عمر سخطاب سال منتظر ماند، سپس قضیه را عرض عمربن

همان روز چهار سال دیگر منتظر بماند، اگر شوهرش پیدا شد که هیچ، وگرنه ازدواج 

سپس ازدواج . کند آن زن چهار سال دیگر در انتظار ماند و از شوهرش خبری نشنید

مسرش را به وی خبر دادند، مرد به نزد کرد بعد از آن شوهرش بازگشت و ازدواج ه

اگر آرزو داری تا همسر تو را برای بازگردانیم، وگرنه : فرمود سآمد، عمر سعمر

 .زنی دیگر را به عقد من درآور: همسری دیگر را به عقد تو در آوریم، مرد گفت

رد انصاری شبی از خانه خارج شد و مدت ک مو باز عبدالرحمن آورده است که ی

آمد و ماجرا  سخطاب همسرش به نزد عمربن. طول کشید و به خانه برنگشتزیادی 

به زن امر کرد چهار سال در انتظار باشد، آن زن آن مدت را  سعمر. را عرض وی کرد

بعد از آن شوهر گمشده . آنگاه به او امر کرد ازدواج کند. آمد سعمر. عرض وی کرد

مرد همسرش را . هریة او مخیر کرداو را میان انتخاب همسرش، یا م سعمر. بازگشت

زن و شوهر دوم را از هم جدا کرد و زن را به شوهر اول  سانتخاب کرد، عمر

 .بازگرداند

 .اند، باید چهار سال منتظر بماند گفته  عمر عباس و ابن ابن

باید از مال شوهر نفقة وی تأمین گردد، چون خود را به خاطر : گوید ب عمر ابن

 .او حبس کرده است

در این صورت به ورثه ظلم شده بلکه باید زن، نفقة خود  :عباس گفته که ولی ابن

د، و اگر فوت کرده را قرض بگیرد و اگر شوهرش بازگشت از مال او، قرض داده شو

 .شود رث زن، قرض داده میبود از سهم اإل
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ز و هر دو بر این اتفاق دارند که بعد از گذشت چهار سال باید چهار ماه و ده رو

 .شود زن باید در عده باشد و نفقة این مدت، از جمیع مال شوهر تأمین می

هر زنی، شوهرش : گفته است سخطاب از سعیدبن مسیب نقل است که عمربن

مفقود گردد چهار سال باید منتظر بماند و بعد از آن، چهار ماه و ده روز در عده باشد، 

 .بعد از آن ازدواج با او حالل است

، اگر در اثناء عده، یا بعد از انقضاء عده شوهرش بازگشت لی مرجوحبه قوو بنا 

مادام که ازدواج نکرده باشد، شوهرش در اولویت است، ولی اگر بعد از عده ازدواج 

کرده و شوهر دوم با او مقاربت کرده باشد راهی برای شوهر اول برای بازگشت 

 .همسرش وجود ندارد

شت چهار سال باید چهار ماه و ده روز در عده بعد از گذ: و احمد و اسحاق گویند

جل تعیین األ برای همسر مفقودی ضرب: اند تهو هردو گف. باشد آنگاه ازدواج کند

 .شود که شوهرش در جنگ، یا در دریا، یا در منزلش مفقود گردد می

 دـ جایز نیست یک فرزند به دو مرد نسبت داده شو4
کدیگر، با زن مقاربت کردند، یا یکی از آن خبر از ی هرگاه دو مرد، در یک طهر بی

دو، کنیزی را از دیگری خرید و با وی مقاربت کرد در حالی که مرد فروشنده نیز با او 

مقاربت کرده بود و معلوم نبود کدام یک از آن دو، اول مقاربت نموده است و تاریخ 

فرزند زایید، در این نکاح، یا تملک کنیز، نیز نامعلوم بود، و زن یا کنیز حامله شد و 

صورت اگر هر دو مرد ادعای آن کردند باید میان آنان قرعه برگزار گردد و قرعه به 

شود و آن وقت باید نصف دیه را به طرف  نام هرکدام درآمد، فرزند به او ملحق می

و اگر سه نفر باشند، دو سوم دیه و . مقابل بدهد در صورتی که مدعیان دو نفر باشند

 .نفر باشند، سه چهارم دیه به اطراف مقابل بدهداگر چهار 

اگر یکی از آن دو، مسلمان و دیگری، کافر باشد بدون قرعه فرزند به مسلمان 

اگر هر دو آن را انکار کردند یا ادعایی بر او نداشتند، از فرد یا افراد . شود ملحق می

یا بیشتر گواهی دادند شناس استفاده شده و اگر یک نفر عادل عالم به علم قیافه  قیافه
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اگر یکی یا بیشتر آن . شود که این، فرزند فالنی است، از لحاظ نسبت به وی ملحق می

شود  را به دو نفر یا بیشتر نسبت دادند، گفتة ایشان مردود و از غیر آنان خواسته می

 .نسبت فرزند را تشخیص دهند

 .ودهمچنین جایز نیست یک فرزند به دو پدر یا دو مادر ملحق ش

اگر دو زن یا بیشتر بر فرزندی ادعا داشتند، اگر در دست یکی از آن دو  نینو همچ

باشد فرزند او است، و اگر در دست همة آنها باشد، یا ادعای آن را نداشتند و آن را 

انکار نکردند، یا همه او را انکار کردند، باید برای تشخیص آن چنانچه گفتیم از انسان 

 .تقیافه شناس بهره جس

با چهرة شاد و مسرور که  صخدا رسول»: روایت شده که گوید ل از عایشه

حارثه،  شناس به زیدبن دانی که یک نفر قیافه نمی: درخشید به منزل من آمد و فرمود می

روایت از ).«بعضی از این قدمها از بعض دیگر است: و اسامه بن زید نگاه کرد و گفت

 .(ی و نسائیاحمد، بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذ

 ـ ارکان طالق70
تواند طالق را واقع کند؛ به دلیل فرمودة  کس نمی غیر از زوج هیچ: اول ـ زوج

طالق، تنها در دست کسی است که ساق را در دست گرفته »: که گوید صحضرت

 .(روایت از ابن ماجه و دارقطنی) .«است

طرق آن از  به نظر من این حدیث، معلوم است ولی از یک طرف به علت کثرت

 .شود طرف دیگر به دلیل تأیید آن از جانب قرآن، به آن عمل می

 .عبارت از زنی است که در پناه زوج بوده و طالق بر وی واقع گردد: دوم ـ زوجه

یت به ناعم از اینکه صریح باشد یا کنایه همراه با نیت، و : بر طالق سوم ـ لفظ دال

خداوند »: فرماید می صخدا حدیثی که رسولتنهایی برای طالق کافی نیست؛ به دلیل 

های آن مادام آن را بر زبان نیاورده و عملی نکنند در گذشته  از حدیث نفس و وسوسه

 .(علیه متفق) .«است
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شرط وقوع طالق، عقل و عدم اکراه است، بنابراین طالق دیوانه و شخص مکره 

ناه سه نفر نوشته گ»: فرماید می صخدا شود؛ به دلیل حدیثی که رسول واقع نمی

یوانه تا هنگام شخص خوابیده تا هنگام بیداری، کودک تا هنگام بلوغ و د: شود نمی

 «بازیافت عقل کامل
 .(خزیمه منصور و ابن روایت از احمد، نسائی، بیهقی، حاکم، سعیدبن) 

.«شود گناه خطا، و فراموشی و اکراه امتم نوشته نمی» :فرماید و در جای دیگری می
 .(از طبرانی روایت) 

 ـ اقسام طالق77
 :طالق دارای اقسامی به شرح زیر است

 .طالق سنی (1)

 .طالق بدعی (2)

 .طالق بائن (6)

 .طالق رجعی (4)

 .طالق صریح (6)

 .طالق کنایه (3)

 .طالق منجز و معلق (6)

 .طالق تخیر و تمیلک (6)

 .طالق با وکالت یا کتابت (6)

 .طالق با تحریم( 18)

 .طالق حرام  (11)

 .را توضیح خواهیم داد شاءاهلل انواع این طالقها و بعداً ان

 :اول ـ طالق سنی
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آن است که مطابق امر شرع واقع شود؛ به این معنی، شوهر همسر خود را که با آن 

 .نزدیکی کرده است در دورة طهری که با آن مقاربت نکرده باشد یک طالق بدهد

 :فرماید خداوند می

﴿                 ﴾  (880/ بقره). 
یا باید او را به گونة  (بعد از دوبار)، دوبار است (رجعی که شوهر، حق رجعت را دارد)طالق »

 .«شایسته نگه دارد، یا بطوری عادالنه او را رها کند
نقل شده که همسرش را در حالتی طالق داد که در ایام  ب عمر بن از عبداهلل

به او امر »: کرد، ایشان فرمودند صخدا وضوع را عرض رسولم سقاعدگی بود، عمر

.«کن  همسرش را رجعت دهد، بعد از آن او را در دورة پاکی یا بارداری طالق دهد
 .(روایت از بخاری و مسلم و ترمذی) 

اند  و غیر ایشان، طالق سنی را به طالقی تعریف کرده ص علماء اصحاب پیغمبر

 .بدهد بدون اینکه در آن دوره با آن مقاربت کرده باشد که در دورة پاکی او را طالق

و این، . اگر در دورة پاکی او را سه طالق بدهد نیز طالق سنی است: بعضی گویند

 .حنبل است قول شافعی و احمد بن

و بعضی دیگر معتقدند سه طالق، سنی نبوده مگر اینکه سه طالق را در سه نوبت 

 .ین، قول سفیان ثوری و اسحاق استو ا. و او را یکی یکی طالق بدهد

زن باردار را هر وقت که بخواهد طالق : و شافعی و احمد و اسحاق گویند

 .دهد و بعضی دیگر بر این باورند هر ماه او را یک مرتبه طالق می. دهد می

همسرم را در حالتی طالق دادم : شنیدم که گفت ب عمر از ابن: سیرین گوید ابن

او : کرد، ایشان فرمودند صخدا ود، عمر موضوع را عرض رسولکه در ایام قاعدگی ب

و در . او را بر حذر دار: آید؟ فرمودند طالق به حساب می: را باید رجعت دهد، گفتم

طالق در حال قاعدگی، یک طالق : عمر گفت جبیر آمده است که ابن روایت سعیدبن

 .(روایت از بخاری) .بر من حساب گردید
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طالق در حال : اند ها در فتوایی نادر گفته عضی از ظاهریاما نووی گفته که ب

 .شود، چون غیر مجاز است و مانند طالق بیگانه است قاعدگی واقع نمی

 .خطابی این قول را از خوارج و روافض نیز نقل کرده است

به جز اهل بدعت و ضاللت در این زمان، هیچ کس مخالف آن : عبدالبر گوید ابن

العربی و غیر او آن قول را  شاذ از بعضی از تابعین نقل شده و ابنو در روایتی . نیست

علیه  ناب: که شافعی دربارة او گفته است علیه کسی است ابن. اند علیه نقل کرده از ابن

علیه در  ابن. کند گمراه است و در مجالس گمراهان نشسته است و مردم را گمراه می

 .باشد ز فقهاء معتزله میمصر بوده و دارای نظراتی منفرد بوده و ا

 :دوم ـ طالق بدعی

بنا بر رأی . دعی دارای حاالتی متفاوت است و به اجماع علماء حرام استطالق ب

طالق بدعی به . شود، و این مخالف شرع است جمهور، این گونه طالق واقع نمی

 :باشد صورتهای زیر می

 .طالق دادن زن در حال قاعدگی، یا زایمان (1)

 .پاکی طالق دهد ولی در آن دوره با او مقاربت کرده باشدزن را در دورة  (2)

سه طالق زن را در یک کلمه اجرا کند، یا در سه کلمه اما در یک وقت، آن را  (6)

طالق او افتاده است، تا سه مرتبه آن را تکرار : اجرا کند؛ مانند اینکه بگوید

 .کند

آیا » :یدفرما است که می صگرامی گونه طالق حدیث رسول دلیل حرمت این

 «حالی که هنوز در میان شما هستیم؟شود در  استهزاء به کتاب خدا می
 .(روایت از نسائی) 

 :سوم ـ طالق بائن

و به محض وقوع آن، شوهر . طالق بائن آن است که شوهر، حق رجعت ندارد

شود البته به شرطی که سه طالق او را  بیگانه شده و در ردیف خواستگاران داخل می
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در این حالت زن مخیر است که با او در مقابل مهریة جدید تجدید . ه باشدواقع نکرد

 .نکاح نماید، یا خواستة او را رد کند

 .طالق با لفظ صریح، یا کنایه باشد: و در این تفاوتی نیست

 .طالق بائن پنج صورت دارد

در صورتی است که زن را در مقابل مبلغ یا مالی طالق بدهد، و زن، مبلغ، یا  (1)

 .را تحویل شوهر دهد مال

در صورتی است که قبل از آمیزش با او، او را طالق بدهد، زیرا مطلقه قبل از  (2)

 .گردد آمیزش عده ندارد، و به مجرد طالق، بائنه می

در صورتی است که سه طالق را در یک کلمه جاری سازد، یا به طور جداگانه  (6)

مجلس اجرا نماید، در و در یک مجلس آنها را اجرا کند، یا هر سه را در چند 

این صورتها، بینونة کبری محقق شده و زن، تا با شوهری دیگر ازدواج و 

مقاربت نکند و به طور مشروع از وی جدا نشود، برای شوهر اول حالل 

 .نیست

در صورتی است که همسر را طالق رجعی بدهد ولی قبل از انقضاء عده به او  (4)

 .گردد ده، بائنه میمراجعت ننماید، چون به محض تمام شدن ع

در صورتی است که دو حکم زن و مرد، تشخیص دهند طالق بهتر از ادامة  (6)

 .زناشویی است و زن را طالق دهند

 :چهارم ـ طالق رجعی

طالق رجعی آن است که شوهر، همسرش را که با او مقاربت نموده است یک 

 .طالق بدهد و در مقابل مال نبوده، و قبالً طالق دیگر نگفته باشد

در این صورت، شوهر حق مراجعة زن را دارد ولو اینکه همسر، ناراضی باشد زیرا 

 :فرماید خداوند می

﴿               ﴾  (883/ بقره). 
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سزاوارترند،  (زندگی زناشویی در مدت عده از دیگران)و شوهران آنان برای برگرداندنشان به »
 .«در صورتی که خواهان اصالح باشند

قاربت کرده و و طالق رجعی آن است که کمتر از سه طالق زنی باشد که با او م

زن مطلقة رجعی در نفقه و مسکن و غیر آن تا انقضاء عده . در مقابل عوض نباشد

حکم همسر دارد؛ به این معنا که نفقه و مخارجش در طول عده بر عهدة شوهرش 

گردد، و اگر شوهر قبل از سپری  و هرگاه عده منقضی شد همسر، بائنه می. باشد می

من به شما مراجعه : شدن عده بخواهد با همسرش مراجعت نماید، کافیست بگوید

 .کردم و سنت است دو نفر عادل را بر آن شاهد گیرد

 :پنجم ـ طالق صریح

ه نیت ندارد بلکه لفظ نیاز ب( مرد طالق دهنده)طالق صریح آن است که مطلق 

تو را طالق دادم، تو طالق داده : کند؛ مانند اینکه بگوید صریح طالق کفایت می

 .ای، و امثال آن شده

 :ششم ـ طالق کنایه

شود که نیاز به نیت طالق دارد، چون صراحتاً بر طالق داللت  به طالقی گفته می

 صخدا ل را بر رسو چون دختر جوان»: که گوید ل ندارد؛ به دلیل حدیث عایشه
برم  ه به خدا میپنا: است با وی نزدیکی کند، گفتا خوصخد داخل کردند و رسول

ای  به راستی به پناه بزرگی روی آوردی، به خانواده: فرمودند صخدا از تو، رسول

 .(روایت از بخاری) .«ملحق شوید

 صاخد رسول»: لک آمده که وقتی به او گفته شدما و در حدیث تخلف کعب بن
او را طالق دهم یا بر خوردی دیگر با : کند، از همسرت کنار گیرید، گفت به تو امر می

نه بلکه از وی کنارگیر و به وی نزدیک نشوید، آنگاه کعب به : او بکنم؟ گفت

 .(روایت از بخاری و مسلم) .«ات ملحق شوید به خانواده: همسرش گفت

ه آن لفظ همراه با قصد طالق، بنابراین، دو حدیث فوق داللت بر این دارند ک

 .طالق است و بدون قصد طالق نیست
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 :هفتم ـ طالق منجز و معلق

طالق منجز آن است که مرد، زنش را در زمان حال و بدون آنکه به چیزی معلق 

و با همین لفظ . ای شده  تو طالق داده: نماید، طالق دهد؛ مثل اینکه به همسرش بگوید

 .دشو فوراً طالق او واقع می

و طالق معلق آن است که طالق زن را به کاری معلق سازد که انجام دهد، مثل 

اگر به فالن کار بروید طالق تو واقع شود، که با انجام آن : اینکه به همسرش بگوید

 .شود کار طالق او واقع می

 :هشتم ـ طالق تخییر و تملیک

مفارقت با او مخیر طالق تخییر آن است که شوهر، همسرش را میان ماندن با او و 

 .شود کند، در این صورت اگر مفارقت را انتخاب کرد طالقش واقع می

من امر تو را به تملیک : و اما طالق تملیک، آن است که شوهر به همسرش بگوید

تو در آوردم، و اختیار خودت در دست خودت باشد، اگر در جواب شوهر، همسر 

 .شود رت یک طالق رجعی زن واقع میپس من خود را طالق دادم، در این صو :گفت

من سه طالق را : اگر زن مملکه بگوید: اند امام مالک و بعضی از علماء گفته

انتخاب کردم از شوهرش بائنه شده و شوهر قدرت رجعت و نکاح او را نخواهد 

 .داشت، مگر اینکه با مردی دیگر ازدواج کند

 :نهم ـ طالق به وسیلة تحریم

مسئله اختالف نظر زیادی دارند و اقوال پیرامون آن در علمای سلف، در این 

من در . حدود هیجده قول است، زیرا نصی از کتاب و سنت بر این مسئله وجود ندارد

 .کنم ترین و بهترین قول را ذکر می میان آن اقوال، متعادل

تو، بر من حرام : شوهر به همسرش بگوید ،طالق به وسیلة تحریم این است که

اگر این الفاظ را همراه با نیت طالق گوید، طالق به . تو از من حرام هستی هستی، یا

رود، و اگر نیت ظهار داشت، ظهار محسوب شده و باید کفارة ظهار را  شمار می



 فقه جامع بانوان        831

 

اگر فالن : بپردازد، و اگر نیت طالق و ظهار نداشت، یا نیت سوگند داشت، مثالً بگوید

ن عمل را انجام داد، فقط کفارة سوگند بر فعل انجام دهی از من حرام هستی، و زن آ

 .او است نه چیزی دیگر

هرگاه شوهر، همسرش را بر خود »: روایت شده که گفته است ب عباس از ابن

برای  صخدا رسول: سپس گفت. تحریم کرد، سوگند است و باید کفارة آن را بدهد

 .(علیه متفق) .«شما أسوة حسنه است

ماریة قبطیه را بر خود تحریم کرد ولی بر وی  صخدا منظورش آن است که رسول

 .ای اکتفا کرد حرام نشد و به آزاد نمودن بنده

من همسرم را بر خود : عباس آمد و گفت مردی به نزد ابن: نسائی آورده است

دروغ گفتی بر تو حرام نیست، سپس این آیه را تالوت : عباس گفت ام، ابن حرام کرده

 :کرد

﴿                       ﴾   
 .(1/ تحریم) 
اى پيامرب، چرا چيزى را كه خداوند برايت حالل كرده است، در به دست آوردن خشنودى »

 «دارى؟ مهسرانت، حرام مى
 .ستای ا ترین کفاره را بدهید که آزاد کردن بنده سنگین بر تو است: و گفت

کنیزی  صخدا نقل کرده است که رسول سو باز نسائی با اسنادی صحیح از انس

آن قدر از وی بدگویی  ب کرد، ولی عایشه و حفصه ا آن مقاربت میداشت که ب

کنیز را بر خود حرام کرد، و بدین سبب خداوند این آیه  صخدا کردند تا اینکه رسول

 :را نازل فرمود

﴿                      ﴾ 

 .(1/ تحریم) 

 :دهم ـ طالق با وکالت
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ای وکالت را به او  هرگاه شوهر، یکی را وکیل طالق همسرش کرد، یا طی نامه

و در این . شود تفویض کرد، و شخص وکیل طالق را اجرا کرد، طالق واقع می

ی میان علما وجود ندارد، زیرا وکالت در حقوق جایز است و موضوع هیچ اختالف

 .رود هنگام غیبت، یا الل بودن و امثال آنها، کتابت به منزلة نطق به شمار می

 :یازدهم ـ طالق حرام

شود که مرد، در یک لفظ، سه طالق زن را واقع کند یا سه طالق  به طالقی گفته می

اقع نماید؛ مثل اینکه خطاب به همسرش را به صورت جداگانه اما در یک مجلس و

 .تو را طالق دادم: تو را سه طالق دادم، یا سه مرتبه در مجلس بگوید: بگوید

وقتی  صخدا چنین طالقی به اجماع علماء حرام است؛ به دلیل حدیثی که رسول

: حالت خشمناکی بلند شد و فرمود شنید مردی همسرش را سه طالق داده است با

شود در حالی که هنوز در میان شما هستم؟ تا اینکه مردی  خدا توهین میآیا به کتاب »

 .(روایت از نسائی) «اهلل، او را نکشم؟ یا رسول: کرد بلند شد و عرض

و حکم این طالق به نزد جمهور علماء و أئمة اربعه و غیر ایشان این است که هر 

مقاربت نکند، برای شود، و همسر تا با شوهری دیگر ازدواج و  سه طالق واقع می

 .گردد شوهر اول حالل نمی

شود آن هم به صورت  ولی گروهی دیگر از علما معتقدند که یک طالق واقع می

 .بائن، یا رجعی، برحسب اختالفی که در آن دارند

 .باشد و اختالف آراء علما به علت اختالف ادله و فهم هر یک از نصوص، می

 

 ـ خلع71

 :ـ تعریف آن1

ست از قبول طالق از جانب همسر در مقابل مالی که باید به شوهر خلع عبارت ا

 .بپردازد تا بدان وسیله از او جدا شود
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 :ـ حکم آن2

 .در صورت فراهم شدن شروط آن، خلع جایز است

قیس که به خدمتش آمده بود و از شوهرش  به همسر ثابت بن صخدا رسول

ق و دین از وی ناراضی نیستم اهلل، من از لحاظ اخال یا رسول: شکایت کرد و گفت

توانی باغ وی را به او مسترد  می»: از اسالم را دوست ندارم، فرمودولی کفر بعد 

باغ را قبول کن و در : به شوهرش فرمود صخدا بله، رسول: گردانید؟ عرض کرد

 .(روایت از بخاری) .«مقابل آن او را یک طالق بده

که ( تابعی مشهور)عبداهلل مزنی  ربنعلما بر مشروعیت خلع اجماع دارند، جز بک

برای مرد حالل نیست در مقابل جدایی، از زنش چیزی دریافت کند، چون : گفته است

 :فرماید خداوند می

﴿          ﴾   (28/ النساء.) 

 .«از مهریة ایشان نباید چیزی دریافت کنید»
 :فرماید اند که می کردهدر اعتراض به قول او به این آیه استدالل 

﴿              ﴾ ( 880/ بقره) 
 .«گناهی بر زوجین نیست اگر مهسر در مقابل جدایی چیزی به شوهر پرداخت کند»

 .این آیه با آیة سورة نساء منسوخ شده است: ولی بکربن عبداهلل ادعا کرده است

 ـ آیا خلع طالق است؟3

شود، یا بدون اینکه ذکر طالق نماید و نیت آن را  به مجرد خلع، طالق واقع میآیا 

 گردد؟ داشته باشد طالق واقع می

در مورد خلع مجرد از لفط نیت، سه رأی وجود دارد و هر سه رأی منتسب به 

 .شافعی می باشد

خلع طالق است، و جمهور بر : شافعی در اکثر کتب جدیدش نصاً گفته: رأی اول

 .رأیند این
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گردد، و همچنین تلفظ به  بنابراین، با لفظ خلع و مشتقات آن عدد طالق ناقص می

و شافعی صراحتاً در کتاب امالء . نماید غیر آن همراه با نیت آن، طالق را ناقص می

های صریح طالق است، و حجت جمهور این است که تنها  خلع یکی از صیغه: گفته

و اگر فسخ بود، به غیر از مهریه جایز نبود . شود میشوهر مالک آن بوده، لذا محسوب 

چیزی دیگر به شوهر داده شود، لیکن جمهور، بیشتر با کمتر از آن را جایز شمرده 

 .رود است به همین دلیل، طالق به شمار می

قول قدیم شافعی است که در کتاب احکام القرآن گفته که خلع، فسخ : رأی دوم

الرزاق به ثبوت رسیده عباس از جانب عبد ن قول از ابنروایت ای. است و طالق نیست

. کند الزبیر نیز روایتی در این باب آمده که آن را تقویت می و از ابن و صحیح است،

که : اتفاق بر این است: وارد کرده و گوید اسماعیل قاضی بر این قول دو اشکالولی 

ز این کار طالق باشد، و هرکس امر و اختیار همسر را به خودش واگذارد و نیت او ا

محل : افزاید شود و به دنبال آن می همسرش خود را طالق دهد، طالقش واقع می

خالف در حالتی است که نه تلفظ به طالق کرده و نه نیت آن را داشته باشد، در این 

رود تا سبب جدایی گردد، و نه سبب وقوع طالق  حالت نه خلع به شمار می

 !!شود؟ می

مذهب در خلع همراه با نیت طالق، اختالف نظر دارند و اگر آن را علمای شافعی 

الحرمین عدم وقوع را  شود یا نه؟ خود امام فسخ بدانیم، آیا سبب وقوع طالق می

خلع در باب خودش صریح بوده و در محل : ترجیح داده و در استدالل بر آن گفته

شود و امام  د منصرف نمیاز معنی خو ،خود به کار رفته است، بنابراین به سبب نیت

 .اند ابوحامد و اکثر علمای شافعی صراحتاً آن را طالق دانسته

خلع، فسخ است و : و خوارزمی آن را از نص قدیم شافعی نقل کرده که گفته است

 .کند مگر اینکه نیت آن را داشته باشد عدد طالق را نقص نمی

شود و بر  الق واقع میهرگاه در تلفظ به خلع نیت طالق داشت، ط: طحاوی گوید

سازد،  این قول، نقل اجماع کرده است، که این گفتة او به رأی شافعی خدشه وارد می
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و محل خالف در حالتی است که تصریح به لفظ طالق نکرده و نیت آن را نیز نداشته 

 .باشد

 طالق واقع هرگاه در تلفظ به خلع، نیت طالق نداشته باشد، اصالً: رأی سوم

بر این رأی تصریح کرده است و سبکی از علماء متأخرین،  «األم»در کتاب شود و  نمی

این آخرین رأی : گوید «اختالف العلماء»و محمدبن نصیر مروزی که در کتاب 

 .نمایند شافعی است، این رأی سومی را تقویت می

 :ـ شروط خلع4

و از ضرر به اوج خود رسیده مطالبة همسر از شوهر برای خلع، هنگامی که  (1)

 .اس داشت حدود خدا را نتوانند نگه دارنداین هر

ای صورت گیرد که شوهر همسر را اذیت ننماید، بنابراین  باید خلع به گونه( 2)

 .اگر به همسر گزندی رساند جایز نیست چیزی از او دریافت دارد

 .خلع، باید از جانب همسر باشد، زیرا خلع از جانب شوهر نیست( 6)

تواند از همسرش چیزی دریافت  ضی به ادامة زناشویی نبود نمیاگر شوهر را( 4)

 .کند

گردد، و اگر شوهر بخواهد به او مراجعت کند برای  خلع سبب طالق بائن می( 6)

 .وی حالل نیست مگر با عقد نکاح جدید

 :ـ احکام خلع5

ای که برای همسرش تعیین کرده، از او دریافت  مستحب است بیش از مهریه( 1)

 .نکند

 .اگر خلع با لفظ خلع صورت گیرد، عدة زن خلع شده یک حیض است( 2)

 .و اگر با لفظ طالق صورت گیرد، بنابر رأی جمهور،  عدة وی سه پاکی است( 6)

 .برای شوهر جایز نیست در مدت عده به همسر، مراجعت نماید( 4)
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 برای ولی زوجة صغیره جایز است در صورتی که زوجه در معرض ضرر قرار( 6)

داشت به نیابت از وی با شوهرش درخواست خلع نماید، چون خودش دارای رشد 

 .نیست

 :کند ـ خلع، اختیار زن را به دست خودش واگذار می6

جمهور علما از جمله أئمة اربعه بر این باورند که هر زمان شوهر با همسرش خلع 

ار است و دیگر، کرد، همسر، مالک نفس خود بوده و از اختیار و انتخاب کامل برخورد

شوهر، حق مراجعت آن را ندارد، چون او مال خود را به شوهر داده تا در مقابل، از 

و اگر . قید زناشویی با او خالص یابد و از ارتکاب شکستن حدود خدا اجتناب نماید

توانست از قید شوهر  شوهر حق رجعت همسر داشت، همسر با پرداختن مبلغی نمی

 .خالصی یابد

شوهر آنچه را که از همسر دریافت داشته به او مسترد دارد، و همسر  و حتی اگر

تواند در مدت عده او را رجعت دهد، چون به محض خلع، جدایی  قبول کند، باز نمی

 .میان آن محقق شده است

شوهر خواست او را رجعت دهد بن مسیب و زهری روایت شده که اگر  از سعید

و بازپس دهد و قبل از انقضاء عده با حضور دو شاهد باید آنچه را که از او گرفته به ا

 .او را رجعت دهد

 :ـ خلع، در طهر و حیض7

 .در دوران طهر، یا حیض خلع جایز است

و برای وقوع خلع، زمانی معین در نظر گرفته نشده است، بلکه در هر زمانی واقع 

: ی گویدشافع. شود و آنچه در زمان حیض از آن نهی شده است فقط طالق است می

و جو، در قضایای احوال با وجود احتمال به منزلة عموم در مقال  ترک تفصیل و پرس

است؛ بدین معنی که نیازی نیست کنجکاوانه از زن پرسش شود در حیض است یا نه؟ 
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سؤال نکرده در حیض است یا نه؟ بلکه به صورت مطلق حکم خلع را  صزیرا پیامبر

 .است بدون اینکه بپرسد در حیض است یا در پاکیقیس صادر کرده  برای زن ثابت بن

ـ مکروه است در خلع، آنچه را که به همسرش پرداخت کرده از او باز پس  8

 :گیرد

بنا به گفتة زهری؛ برای شوهر حالل نیست بیشتر از آنچه که به همسر داده از او 

کند که به او کسی که بیش از مبلغی را دریافت : مهران گفته و میمون بن. بازپس گیرد

 .داده است در واقع زن را با نیکویی و جوانمردی رها نکرده است

و . دادند بیش از آنکه به او داده است از او بگیرد اجازه نمی قضات: و اوزاعی گوید

سلیمان،  ابی عیینه، و حماد بن و حکم بن. بنا به قول گروهی، این کار مکروه است

شعبی، نیز آن را مکروه  عامر. اند مکروه دانستهگرفتن بیش از مهریه، از همسر را 

 .دانسته است

 .اند و گروه دیگری از علما تمام آنچه به او داده است را مکروه دانسته

تواند آنچه را که به او داده از او بازپس گیرد ولی  می: اند و دستة دیگری نیز گفته

 .بیشتر از آن باید با رضایت طرفین باشد

با : عفراء گفت ربیع بنت معوذ ابن»ابی طالب نقل است که  بنبن عقیل از محمد

عفان  ام مخالعه کردم، شوهرم قضیه را عرض عثمان بن شوهرم در مقابل کل سرمایه

ند موی سر، گرفته تا دیگر متملکات ازه داد و به شوهرش امر کرد از بکرد، و او اج

 .(متفق علیه) .«همسرش از وی دریافت نماید

کنیز همسرش به نزد وی آمد که در مقابل تمام »: نقل شده ب بن عمر از عبداهلل

 .«پوشید با شوهرش خلع کرده بود اش و تمام لباسها حتی شورتی که می دارای
 .(روایت از ترمذی) 

 .و عکرمه و ابراهیم و مجاهد بر این رأیند

 .و قول مالک، شافعی، ابوسلیمان و اصحاب آنان نیز همین است
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 حالت خشم زیاد ـ طالق در75
در حالت خشم زیاد و اکراه، و جنون »: فرمود صخدا رسول: گوید ل عایشه

 «پذیرد ای صورت می شود، و نه آزاد کردن برده نه طالقی واقع می
 .(ماجه و حاکم روایت از احمد، ابوداود، ابن) 

طالق آورد و در نتیجه  داند چه بر زبان می زیرا در این حاالت سه گانه، انسان نمی

 .شود واقع نمی

 :ـ شهادت بر طالق79
شود؛ زیرا طالق  جمهور فقهاء سلف و خلف معتقدند؟ طالق بدون شاهد واقع می

از حقوق مرد است، و نیازی به شاهد ندارد که در حقوق او دخالت کند، و از 

و هیچ کدام از اصحاب او روایتی بر مشروعیت شاهد بر طالق وارد  صخدا رسول

س طالق از حقوق مرد بوده و خداوند آن را در دست مرد قرار داده و پ. نشده است

 .غیر او حق دخالت در آن را ندارند

 :فرماید خداوند می

﴿                         ﴾  

 .(46/ احزاب) 
زدواج کردید و پیش از مقاربت آنان را طالق مؤمنان، هنگامی که با زنان مؤمن ا ای»
 .«...دادید

 :فرماید و در جای دیگر می

﴿                     ﴾
 .(881/ هبقر) 

دند یا به شیوة صحیح و و هنگامی که زنان را طالق دادید و به آخر عدة خود رسی»
ای  ندیده و دادگرانهای آنان را نگاه دارید و با ایشان آشتی کنید و یا آنان را به شیوة پس عادالنه

 .«..رها سازید
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خداوند طالق را برای کسی قرار داده که : قیم در تفسیر این آیه گفته است ابن

مختص به او  نکاح در دست او است، چون امساک نیز که عبارت از رجعت است

 .است

 تواند در آن زن را طالق دهد ـ حاالتی که قاضی می73

 :ـ طالق به خاطر عدم انفاق1

مالک، شافعی و احمد جدایی میان زن و شوهر به علت عدم انفاق، توسط حکم 

اند، آن هم زمانی که زن درخواست کند و شوهر در ظاهر، مالی  قاضی را جایز دانسته

 :فرماید اند که می آیه استدالل کرده نداشته باشد و به این

﴿           ﴾ (880/ بقره). 
دانند اعم از اینکه عدم انفاق، فقط امتناع باشد یا اعسار  ولی احناف آن را جایز نمی

و به آیة ذیل استدالل . و تنگدستی واقعی، و عجز در برابر آن وجود داشته باشد

 :اند ردهک

﴿                                 

                   ﴾ (2/ طالق). 
اش تنگ شده است، بايد از آنچه  كه روزى[  هم] و كسى. بايد كه دارا از داراىي خود نفقه دهد»

آنچه به او داده است مكّلف [  ميزان]خداوند هيچ كس را جز به . خداوند به او داده است انفاق كند
 .«خداوند پس از تنگدسىت آسايش پديد خواهد آورد. كند منى

 :ـ طالق به علت ترس از آسیب رساندن به زن2

تواند به علت ترس از آسیب رساندن شوهر  که زن میمالک و احمد بر این باورند 

و عدم توانایی بر ادامة زناشویی با او، از قاضی تقاضای طالق نماید؛ مانند ضرب و 

شتم و ناسزاگویی، و هر نوع اذیت و آزاری که قابل تحمل نباشد، یا مانند اکراه و 

 .وادار کردن زن بر قول، یا فعل منکر و ناپسند
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فعی مخالف آن هستند، زیرا امکان بر طرف کردن آن از راه توبیخ و ابوحنیفه و شا

 .تعزیر و وادار کردن زن به عدم اطاعت از شوهر وجود دارد

 :ـ طالق به علت غیبت زوج3

مالک و احمد معتقدند که زوجه حق دارد بعد از یک سال غیبت بدون عذر شوهر، 

و دینی و غیره از قاضی تقاضای به خاطر جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و خانوادگی 

 .طالق نماید

تواند تقاضای طالق  رأی امام احمد بر این است، حداقل مدتی که زن در آن می

تواند در آن صبر بر غیبت  بکند شش ماه است، زیرا این آخرین مدتیست که زن می

 .شوهر داشته باشد

 :ـ طالق به علت زندانی بودن شوهر4

تواند به علت زندانی بودن شوهرش  است که زن میرأی مالک و احمد بر این 

درخواست طالق نماید، چون زندانی بودن شوهر و دوری از همسر، به او آسیب 

 .رساند می

 ـ عده76

 :ـ تعریف آن1

کشد  عده عبارت از ایامی است که زن بعد از جدایی از شوهرش در آن انتظار می

 .تواند ازدواج کند و نمی

ف بوده است، و اسالم نیز به خاطر مصالحی که در بردارد عده در جاهلیت معرو

 .آن را تأیید کرده است

 :فرماید علما بر وجوب آن اجماع دارند به دلیل این آیه که می

﴿                ﴾ (883/ بقره). 
یا سه بار پاک شدن از ) عادت ماهانه،و زنان مطلقه باید بعد از طالق به مدت سه بار »
 .«انتظار بکشند (حیض
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تا دیدن سه »: ل حدیثی که در تفسیر آن فرمودهقرء به معنی حیض است، به دلی

 .(ماجه روایت از ابن) .«حیض باید در عده باشد

 .«زن در ایام قرءهایش باید بنشیند»: فرماید در جای دیگر می صو پیامبر
 .(نسائی روایت از ابوداود و) 

 :ـ حکم عده2

عده بر همسری که از شوهرش جدا شده است واجب است، خواه این جدایی در 

 :فرماید که می ألاثر مرگ باشد یا غیر آن؛ به دلیل فرمودة خدای

﴿                            ﴾
 .(884/ بقره) 

گذارند مهسرانشان باید  میرند و مهسرانی از پس خود به جای می می( مردان)از مشا  و کسانی»
 .«روز انتظار بکشند چهارماه و ده شبانه

 :فرماید و نیز می

﴿                 ﴾ (883/ بقره). 
 :فرماید و باز می

﴿                             

                       

 ﴾ (40/ احزاب). 
ن مؤمنه ازدواج کردید و پیش از مهبستری با ایشان آنان را ای مؤمنان، هنگامی که با زنا»

ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید، ایشان را از هدیة مناسبی  طالق دادید برای مشا عده
 .«ای حمترمانه و زیبایی آنان را آزاد و رها سازید برخوردار سازید و به گونه

 :ـ حکمت مشروعیت عده3

ویی، در رصت به زوجین برای از سرگیری زندگی دوبارة زناشدادن مهلت و ف( 1)

 .صورتی که طالق رجعی باشد
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 .راءت رحم به خاطر محافظت بر انساب و عدم اختالط آنهابروشن شدن ( 2)

مشارکت زن مسلمان در تخفیف آالم خانوادة شوهر و فرزندانشان، و نشان ( 6)

 .دادن وفاداری در مقابل شوهر متوفی

 عدهـ انواع 4

 :عدة مطلقه در سن قاعدگی( 1)

عدة زن مطلقه در سن قاعدگی، دیدن و سپری کردن سه حیص است؛ به دلیل 

 :فرماید فرمودة خدای متعال که می

﴿                ﴾ (883/ بقره). 
 .«ماهانه انتظار بکشند و زنان مطلقه باید بعد از طالق به مدت سه بار عادت»

 .و رأی جمهور بر این است

 :عدة زنان یائسه از حیض( 2)

اند، سه ماه است؛ به دلیل فرمودة  ای که از حیض مأیوس شده عدة زنان سالخورده

 :فرماید خدای متعال که می

﴿                              

﴾ ( 4/ طالق) 
اند اگر در  اند و مهچنین زنانی که هنوز عادت ماهانه نشده زنانی که از عادت ماهانه ناامید شده»

 .«عدة آهنا سه ماه است (بدانید)عدة آهنا شک دارید 
 .سه ماه است ای که هنوز به سن قاعدگی نرسیده است نیز و عدة دختر صغیره

 :عدة مطلقة باردار( 3)

 :فرماید عدة زن مطلقة باردار وضع حمل است، چنانچه می

﴿          ﴾ (4/ طالق). 
 .«و عدة زنان باردار، تا وضع محل است»
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 :عدة زنی که شوهرش فوت کرده است( 4)

روز است، اگر باردار نباشد؛ به دلیل این آیه که  عدة او چهار ماه و ده شبانه

 :فرماید می

﴿                            ﴾
 .(884/ بقره) 

مهسرانشان باید  گذارند میرند و مهسرانی از پس خود به جای می می( مردان)از مشا  و کسانی»
 .«روز انتظار بکشند چهارماه و ده شبانه

 :عدة زن مستحاضه( 5)

شود، اگر در قاعدگی دارای عادت بود باید  عدة زن مستحاضه با حیض معلوم می

مطابق عادت قبلی خود رعایت حیض و طهر بنماید، و بر این اساس با دیدن سه دوره 

 .ه بود، عدة وی سه ماه استیابد، و اگر آیس قاعدگی عدة او پایان می

عدة زنی که در سن حیض طالق داده شده ولی به علتی شناخته یا ناشناخته ( 6)

 :گردد خون او منقطع می

بر اثر علتی شناخته شده مانند رضاع، یا بیماری بود، باید در انتظار  اگر انقاطع خون

مان بازگشت به درازا بازگشت عادت ماهانه بماند و با آن، عده را آغاز کند، اگرچه ز

نه ماه برای مدت : و اگر علت آن ناشناخته بود باید یک سال در عده بماند. بکشد

 .حمل، و سه ماه برای عده

 :عدة زنی که با وی نزدیکی نشده است( 7)

 :فرماید خداوند می

﴿                             

            ﴾  

 .(46/ احزاب) 
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ای مؤمنان، هنگامی که با زنان مؤمنه ازدواج کردید و پیش از مهبستری با ایشان آنان را »
 .«ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید طالق دادید برای مشا عده

ای بر  ه دلیل این آیه، زن مسلمان که شوهرش با وی مقاربت نکرده است، عدهبنا ب

ولی اگر قبل از مقاربت، شوهرش فوت کند، باید مانند زنی که با وی . او نیست

 .روز عده را بگذراند مقاربت شده چهار ماه و ده شبانه

 :ـ زن در حال عده باید تا انقضاء عده در منزل شوهر بماند5

اش در منزل  بر زن معتده واجب است تا انقضاء عده: آمده است لسدةقه ادر کتاب ف

شوهرش باقی بماند، و حالل نیست از آن خارج گردد، و برای شوهر حالل نیست او 

ون کند و اگر طالق، یا جدایی در بیرون از منزل زناشویی واقع شد بر ررا از منزلش بی

 .رگرددزن واجب است به مجرد علم به آن به منزلش ب

 :فرماید خداوند متعال می

﴿                             

                         

                               

      ﴾ (1/ طالق). 
یعنی پس )ای پیغمرب، وقتی که خواستید زنان را طالق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن، »

، طالق دهید (که شوهرش در آن، با او نزدیکی نکرده باشد)ای  هیانهما عادت (از پاک شدن زن از
که زن سه بار ایام پاکی خود از حیض را به )و حساب عده را نگاه دارید، و دقیقًا حماسبه کنید 
و از خدا که پروردگار مشا است بترسید و  (پایان رساند، تا نژادها آمیزة یکدیگر نشوند

 (نواحی او را به کار بندید، به ویژه در طالق و نگهداری زمان عده و اوامر و)پرهیزگاری کنید 
هایشان بیرون نکنید، و زنان هم تا پایان عده از منازل  زنان را بعد از طالق در مدت عده از خانه

مهچون زنا، و فحاشی و )شوهرانشان بیرون نروند، مگر اینکه زنان کار زشت و پلشت آشکاری، 
با شوهران یا اهل خانواده اجنام دهند، که ادامة حضور ایشان در منازل باعث  فرسا ناسازگاری طاقت

اینها قوانین و مقررات اهلی است، و هرکس از قوانین و مقررات اهلی پا . (مشکالت بیشتر گردد
 .«فراتر هند و جتاوز کند به خویشنت ستم کرده است
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ه زن خود را به اهل این است ک: در تفسیر فاحشه مبینه گفته است ب عباس ابن

 .و اقارب شوهر نشان دهد، که اگر این عمل را انجام داد، بیرون کردن او حالل است
 و عایشه، جابربن زید، حسن، عطاء، و جمعی دیگر مخالف این فتوا بوده و عایشه

کشته شده بود، با  عبیداهلل کلثوم را که شوهرش به نام طلحه بن خواهرش به نام ام ل
 .برای انجام عمره بیرون بردخود به مکه 

 :ـ اختالف فقها پیرامون خروج زن معتده از منزل6
بنابر رأی احناف جایز نیست زن مطلقه، در شب یا روز از منزل خود خارج شود 

و مذهب . تواند در روز، یا در بعضی از شب خارج شود ولی زن شوهر مرده می
تواند از منزلش  د، یا شوهر مرده میحنابله بر این است که زن معتده، خواه مطلقه باش

 .خارج شود
جایز است زن معتده برای نیازمندیهای روزمرة خود در روز از منزل : قدامه گفته ابن

 .خارج شود خواه مطلقه باشد یا شوهر مرده

 ـ نفقه75

 :ـ وجوب آن1

نفقة زن بر مرد واجب است و در این زمینه هیچ اختالف نظری میان علما وجود 

 :فرماید و قرآن آن را واجب کرده و می. ندارد

﴿          ﴾ (3/ نساء). 
 .«از آن سرمایه و مثرات آن خوراک و پوشاک ایشان را هتیه کنید»

اجازه داد که هند، دختر عتبه از مال شوهرش،  صخدا و در حدیث، رسول

 .(علیه متفق) .کندابوسفیان، در حد کفایت خود و فرزندانش برداشت 

شوهر سؤال شد؟ در جواب دربارة حق همسر بر  صخدا همچنین از رسول

هروقت خودت غذا خوردی به همسر نیز بخورانی، و هر وقت لباس »: فرمودند

 .(روایت از اصحاب سنن) .«پوشیدی به او نیز بپوشانی
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شد، یا نفقة زن بر مرد واجب است؛ خواه ثروتمند با: گوید «المسوی»در کتاب 

 :فرماید بینوا؛ خداوند می

﴿                            ﴾ (طالق /
2). 

، به اندازة توان خود خرج کنند، و آنان (برای زن شیرده)آنان که دارا هستند از دارایی خود »
 .«لی که خدا بدیشان داده است خرج منایندکه تنگدست هستند از ما

 ـ برای چه کسانی نفقه واجب است؟2

ـ همسر، خواه همسر حقیقی بوده و در عصمت شوهر باشد، یا حکماً همسر 1

که  صباشد؛ مانند زنی که در عدة طالق رجعی باشد؛ به دلیل حدیث پیامبر

ر خوراک و پوشاک بدانید حق زنان بر شما این است که با آنان د»: فرماید می

 .(ماجه روایت از ترمذی و ابن) .«جوانمردانه رفتار کنید

 :فرماید به دلیل این آیه که میعدة سه طالق بوده و باردار باشد؛ ـ زنی که در 2

﴿                   ﴾  (6/ طالق). 
 .«کنند باشند خرج و نفقة ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع محل میو اگر آنان باردار »
 :فرماید ـ نفقة والدین بر فرزند؛ به دلیل فرمودة خدای متعال که می6

﴿     ﴾  

 .«و با پدر و مادر نیکی و احسان کنید»
 :فرماید ـ نفقة فرزندان نابالغ بر پدران؛ چنانچه می4

﴿         ﴾ (3/ نساء). 
 .«خوراک و پوشاک آن را بپردازید ،از آن مال»
غالم دارای حقوق خود »: فرماید که می صـ نفقة غالم بر ارباب؛ به دلیل حدیث6

از حیث خوراک و پوشاک، به نحوی شایسته است، بر هیچ کسی تکلیف خارج از 

 .(سلمروایت از م) .«شود توان نمی
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زنی داخل آتش گردید »: فرماید می صخدا ـ نفقة حیوانات بر مالک آن؛ رسول3

کرد و از شدت  داد و نه او را آزاد می ای که نه به آن غذا می به خاطر حبس گربه

 .(روایت از بخاری، و مسلم و احمد) .«خورد گرسنگی حشرات را می

 :ـ اختالف أئمه در مقدار نفقه3

ر نفقه و تعیین آن اختالف نظر دارند، جمهور علما معتقدند که مذاهب دربارة مقدا

روایات از فقها پیرامون آن . شود نفقه باید به حد کفایت باشد و مقدار آن تعیین نمی

بر شخصی مسکین و کارگر یک مد غذا، و بر فرد : امام شافعی گوید: مختلف است

 .ذا واجب استثروتمند دو مد غذا، و بر افراد متوسط یک و نیم مد غ

امام ابوحنیفه مقدار آن را بر اشخاص ثروتمند هفت الی هشت درهم، و بر افراد 

 .نوا، پنج الی شش درهم قرار داده است تنگدست و بی

مقدار فوق در زمان ارزانی است ولی در : اند و بعضی از اصحاب امام ابوحنیفه گفته

 .زمان گرانی، کفایت، معتبر است

قول درست، قول کسانی است که قائل به عدم : آمده است «ضةالرو»در کتاب 

تقدیر هستند، زیرا مکانها، زمانها، احوال، و اشخاص متفاوتند و تردیدی در این نیست 

که در بعضی از زمانها نیاز به غذا بیشتر است تا بعضی دیگر، و در بعضی از مکانها نیز 

ا و مناطق عادت دارند روزانه بینیم که اهل بعضی از مکانه می. شرایط متفاوت است

 .رسد دو، تا سه وعده غذا صرف کنند و در بعضی از اماکن به چهار وعده می

و احوال روزگار نیز متفاوت است، زیرا حالت تنگدستی مقدار بیشتری طعام در 

 .طلبد مقایسه با حالت وفور نعمت می

و بیشتر از  و حاالت اشخاص نیز اختالف دارد، زیرا بعضی از اشخاص یک صاع

کنند در حالی که بعضی از آنها نصف، و یا کمتر از آن را تناول  آن را صرف می

کنند، و با استقراء تام، این تفاوت روشن و معلوم گردیده است، و بدیهی است با  می

وجود چنین تفاوتها و اختالفات، تعیین نفقه در یک مقدار مشخص ظلم و اجحاف 

 .است
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در شریعت هرگز مقدار معینی مشخص نشده است، بلکه به عالوه، برای نفقه 

 .کردند آن را حواله به حد کفایت توأم با شایستگی می  صخدا رسول

اهلل،  یا رسول: هند، عرض کرد»: است که گوید ل و دلیل آن حدیث عایشه

او از مال او برداشت نکنم  ابوسفیان مردی خسیس است و اگر خودم بدون آگاهی

در حد : فرمودند صخدا دهد که کفایت ما باشد، رسول فرزندانم نمیبه من و  چندان

 .«متعارف و به اندازة کفایت خود و فرزندانت از مال ابوسفیان برداشت کن
 .(علیه متفق) 

و مراد از متعارف . این حدیث، مشعر بر حواله دادن کفایت در حد متعارف است

بول باشد، و این حد معروفی که حدی است قابل قبول همگان و خالف آن غیر قابل ق

ای معین نیست  حدیث بدان اشاره کرده است چیزی معین نبوده و در میان اهل منطقه

بلکه در هر منطقه و میان هر ملل و اقوامی آنچه غالب است حد متعارف به حساب 

 .آید می

 ـ حضانت و سرپرستی71

 :ـ تعریف آن1

پرنده، : شود گفته می. باشد پهلو می حضانت از حضن گرفته شده که نام زیر بغل تا

خود گرفت، و به همین صورت  ا حضانت کرد؛ یعنی زیر بالهایجوجة خود ر

نگهداری کودک و کفالت آن، تا رسیدن به سن بلوغ از جانب مادر را حضانت می 

 .گویند

یت قرار دارد مادام ازدواج وکودک نسبت به حضانت کودک، در اول ـ مادر2

 :نکرده باشد

دهد برای  در به خاطر تجاربی که دارد و صبر و بردباریی که از خود نشان میما

است که  ب عمر بن دلیل این شایستگی حدیث عبداهلل. تربیت کودک سزاوارتر است

اهلل، شکم من برای این  یا رسول: آمد و عرض کرد صخدا زنی به نزد رسول»: ویدگ
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مایت کرده و پستانهایم خوردن و پسرم مدتها ظرف بوده و حال هم آغوشم او را ح

. حال پدرش خیال کرده او را از من به زور بگیرد. آشامیدن او را بر عهده دارند

 .«تو سزاوارتری مادام ازدواج نکرده باشید: فرمود صخدا رسول
 .(روایت از احمد، ابوداود، بیهقی و حاکم) 

 .یت دارد نه پدرلوو به اجماع علما، مادر ا

و از . گردد اجماع بر این است که حق مادر با ازدواج باطل می: منذر گفته ابن

حزم بر این رأیند، به  حسن بصری و ابن. گردد روایت شده که باطل نمی سعثمان

 .ازدواج کرده بود صخدا سلمه نزد مادرش بعد از اینکه با رسول دلیل ماندن پسر ام

مجرد ماندن، نزد مادر  در جواب این رأی باید گفت که: گوید «ضةالرو»در کتاب 

تواند حجت باشد، زیرا احتمال دارد اقاربی نداشته  بدون اینکه منازعی داشته باشد نمی

 .باشد تا از وی حمایت کند

 :ـ شروط حضانت3

 .ـ عقل1

 .ـ بلوغ2

 .ـ قدرت بر تربیت6

 .ـ امانت و اخالق4

 .ـ اسالم6

 .ـ مادر نباید ازدواج کرده باشد3

 :ـ اجرت حضانت4

حضانت مانند اجرت رضاع است و مادر، مادام در نکاح پدر باقی باشد  اجرت

تواند درخواست مزد کند، زیرا از نفقة زوجیت برخوردار است یا اگر در عده  نمی

 .باشد نیز نفقة خود را دارد

 :فرماید خداوند می
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﴿                           

                ﴾  (888/ بقره). 
دهند هرگاه یکی از  دو سال متام فرزندان خود را شیر می (اعم از مطلقه و غیر مطلقه)مادران »

رگی شوند، و بر آن کس که فرزند والدین یا هر دوی ایشان خواستار تکمیل دوران شیرخوا
 .«ای شایسته بپردازد ن را به گونهبرای او متولد شده الزم است خوراک و پوشاک مادرا

آیة فوق، دلیل بر این است که مادام مادر در عقد و نکاح پدر بوده یا در عده باشد 

 .مستحق اجرت نیست

دلیل فرمودة  اما بعد از انقضاء عده مستحق اجرت حضانت و رضاع است؛ به

 :فرماید خدای متعال که می

﴿                         

                ﴾  

 .(3/ طالق)

کنند، اگر آنان فرزندان مشا را شیر  ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع محل میخرج و نفقة »
دهند مزدشان را به متام و کمال بپردازید، با یکدیگر دربارة سرنوشت فرزندان، زیبا و پسندیده 

ای شیر دادن به  ، دایه(و به توافق نرسیدید)مشورت کنید، اگر هم برمهدیگر سخت گرفتید 
 .«بر عهده بگیردکودک مرد را 

 :ـ در صورت از دست دادن مادر، پدر اولویت دارد5

دلیلی بر قول به حضانت پدر، در صورت فوت مادر وارد نشده است، ولی در 

شما برای حضانت از او »: که خطاب به مادر کودکی، فرمود صفرمودة حضرت

این  (شدیم که در حدیث قبلی یادآور. )«سزاوار هستید مادام ازدواج نکرده باشید

شود که بعد از مادر اولویت به پدر، یا کسی است که به منزلة مادر  مسئله استنباط می

است مانند خاله، و در اثبات مخیر کردن میان پدر و مادر در مبحث کفالت نیز این 

 .شود لویت ثابت میوا
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 صخدا رسول»: شافعی از ابوهریره را آورده کهروایت  «المسوی»در کتاب 
 .«را میان انتخاب پدر یا مادرش مخیر کردندجوانی 

 .(ماجه روایت از احمد، ترمذی و ابن) 

اگر : سپس در همان کتاب، میان حدیث، و اثر، تطبیق به وجود آورده و گوید

سالگی رسید  تر است، و اگر به سن هفت فرزند، کمتر از هفت سال بود، مادرش اولی

گردد  بود، میان پدر و مادرش مخیر می و متناسب با سن، از عقل و هوش برخوردار

تواند نزد او باشد و  اعم از اینکه پسر باشد یا دختر، و هر کدام را انتخاب کرد می

گرفته است، زیرا او پسری هفت یا هشت ساله را  سچنین تطبیقی را از قضاوت علی

یز به اگر او ن: مخیر کرد، و دربارة برادر کوچکتر آن پسر گفتمیان مادر و عمویش 

 .کردم این سن رسیده بود، او را میان مادر و عمویش مخیر می

تواند خود به تنهایی غذا بخورد و لباس  و به گفتة ابوحنیفه تا روزی که پسر می

دختر نیز تا رسیدن به سن حیض از همین حکم . بپوشد، مادرش در اولویت است

 .دارد لویتوبرخوردار است، و از آن به بعد، برای هر دو، پدر ا

 

 :ـ ترتیب صاحبان حقوق در حضانت6

هرگاه حضانت از همان ابتدا در دست مادر بود، فقها این نکته را خاطرنشان 

و تربیت میان صاحبان حقوق در . اند که قرابت مادر مقدم بر قرابت پدر است کرده

 :مورد حضانت فرزند به صورت زیر است

 .مادر

 .مادرمادر، و باالتر

 .مادر،پدر

 .ر پدری و مادریخواه

 .خواهر مادری

 .خواهر پدری
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 .دختر خواهر پدری و مادری

 .دختر خواهر مادری

 .خالة پدری و مادری

 .خالة مادری

 .دختر خواهر پدری

 .دختر برادر پدری و مادری

 دختر برادر مادری

 .دختر برادر پدری

 .عمة پدری و مادری

 .عمة مادری

 .عمة پدری

 .خالة مادری

 .خالة پدری

 .مادر عمة

 .عمة پدر

 .مقدم است( پدری و مادری)در تمام اینها شقیقی 

اگر برای حضانت کودک کسی از اصناف فوق یافت نشد یا یافت شد ولی اهل 

حضانت نبود، آنگاه حضانت به نزدیکان پدری مرد که محرم کودک هستند به ترتیب 

 :یابد ذیل انتقال می

 .پدر

 .پدرپدر و باالتر

 .برادر شقیقی

 .در پدریبرا

 .پسر برادر شقیقی
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 .پسر برادر پدری

 .عموی شقیقی

 .عموی پدری، پس از آن عموی شقیقی پدر، عموی پدری پدر

 و اگر میان نزدیکان، پدری مرد کسی یافت نشد یا یافت شد ولی اهل حضانت

 :یابد نبود، حضانت به دیگر مردان محارم و غیر عصبه به شرح زیر انتقال می

 .پدربزرگ مادری

 .برادر مادری

 .پسر برادر مادری

 .عموی مادری

 .دایی شقیقی

 .دایی پدری

 .دایی مادری

و اگر کودک از هیچ کدام قریبی نداشت، قاضی زنی را برای تربیت و حضانت او 

 .تعیین خواهد کرد

 ـ طالق مریض74
اگر شوهر، در حال بیماری، همسر خود را : شهاب شنیدم گفت از ابن: مالک گوید

 .گیرد ق داد، همسرش از وی ارث میسه طال

عوف  به من ابالغ کردید که همسر عبدالرحمان بن: عبدالرحمن گفته ابی و ربیعه بن

هرگاه به حیض افتادی و سپس پاک شدی مرا : از وی درخواست طالق نمود، گفت

خبر کن، تا عبدالرحمن مریض نگشت همسرش به حیض نیفتاد، وقتی پاک گشت 

وی را طالق داد، ولی  بر کرد، عبدالرحمن در حالی که مریض بودعبدالرحمن را باخ

 .بعد از انقضاء عده او را در ارث شرکت داد سانعف عثمان بن

 .(روایت از مالک) 
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اگر در حال مریضی و قبل از مقاربت او را طالق دهد، نصف مهریه و : مالک گوید

مقاربت کرد و سپس او را ای بر او نیست و اگر با او  میراث را خواهد گرفت و عده

و از نظر ما، بیوه و باکره مساوی . طالق داد، تمام مهریه و میراث را خواهد گرفت

 .هستند

 ـ حکم طالق بدون تلفظ به آن10
خداوند متعال از امتم در مقابل خطرات »: فرمود صخدا رسول: گوید س ابوهریره

 .«ندهد، در گذشته استدرونی، مادام آن را به زنان نیاورد، یا آن را انجام 
 .(ماجه و ترمذی روایت از بخاری، مسلم، ابن) 

و نزد اهل علم عمل بر این است که اگر مرد در درون خود و بدون تلفظ به آن 

 .شود، تا بدان تکلم ننماید بخواهد زن را طالق بدهد طالق وی واقع نمی

اش را  ـ زنی که قبل از مقاربت طالق داده شود نصف مهریه17

 گیرد یم
. گیرد اند می ای را که تعهد داده زنی که قبل از دخول، طالق داده شود نصف مهریه

 :فرماید به دلیل فرمودة خدای متعال که می

﴿                           

 .(882/ بقره) ﴾
ای برای آنان  ان را قبل از آنکه با آنان مقاربت کنید طالق دادید، در حالی که مهریهو اگر زن»

 .«به آنان بدهید دای اید نصف آنچه را که برای آنان تعیین کرده تعیین منوده
در مورد ذکر مهریه در عقد، و رضایت زوجین بر مقداری بعد از عقد، میان فقها 

 .اختالف هستد

اگر در عقد، مهریه ذکر شود، نصف آن را خواهد : گویند ابوحنیفه و اصحاب او

و اگر بعد از عقد بر آن اتفاق یابند یا اختالف پیدا کردند نصف مهرالمثل به او . گرفت
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گیرد و در این صورت اخیر اگر قبل از مقاربت طالق داده شود به غیر از  تعلق می

 .متعه چیزی دریافت نخواهد کرد

و . کند ر همة حاالت نصف مهرالمثل را دریافت مید: مالک و شافعی گویند

: فرماید عمل بر قول مالک و شافعی است، زیرا خدای متعال می: حزم گوید ابن

﴿      ﴾  

 ـ ایالء11

 :ـ تعریف آن1

ایالء در لغت به معنی خودداری به سبب سوگند است و در اصطالح شرع، امتناع 

 .ه خاطر سوگند استاز مقاربت با همسر ب

 :فرماید خداوند می

﴿                                

                 ﴾  

 .(226-223/ بقره) 

کنند که با مهسرانشان آمیزش جنسی ننمایند حق دارند چهار ماه  اد میکسانی که سوگند ی»
، (و سوگند خود را نادیده گرفتند و با زنان خود مهبستر شدند، چه هبتر)اگر بازگشتند . انتظار بکشند

و اگر تصمیم بر جدایی گرفتند خداوند شنوا و دانا . چه خداوند بسی آمرزنده و مهربان است
 .«است

عال اراده کرده است که حدی برای عادات جاهلیت قرار دهد، چون در خداوند مت

کرد یک سال یا دو سال یا بیشتر از آن با همسرش  آن دوران، مرد سوگند یاد می

 .مقاربت نکند، لذا خداوند آن مدت را در چهار ماه محدود کرد

تا در  و این مدتی که خداوند برای مردان قرار داده است فرصتی است برای شوهر،

آن بیندیشد و شاید از کردة خود پشیمان شده و کفارة سوگند را پرداخته و با 

 .همسرش مراجعه نماید، وگرنه او را طالق دهد
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ایالء آن است که شوهر سوگند یاد کند هرگز با همسرش : گوید ب عباس ابن

 .مقاربت نکند

د به خدا یاد کند ایالء آن است سوگن: و از عطاء این نقل به صحت رسیده که گفته

بنابراین خودداری از جماع، بدون سوگند . چهارماه یا بیشتر با همسرش جماع نکند

 .ایالء نیست

اگر شوهر سوگند یاد کند با همسرش کینه : از ابراهیم نخعی نقل است که گفته

 .ورزد، یا بد رفتاری کند، یا او را محرم کند، یا با همسرش نخوابد در واقع ایالء است

 .به گفتة شعبی، هر سوگندی که مانع بین زن و شوهر گردد ایالء استو 

تو بر من حرام هستی، یا تو : اگر مرد به همسرش بگوید: ابوالشعساء گفته است

و . مثل مادرم هستی، یا هر وقت به تو نزدیک شوم طالق تو افتاده باشد، ایالء است

، یا عمره، یا صیام یاد کرد ایالء اگر سوگند به طالق یا عتاق، یا حج: ابوحنیفه گوید

است، و اگر سوگند به نذر نماز، یا هفت دور طواف یا گفتن صد تسبیح یاد کرد، در 

 .کدام از این صورتها ایالء نکرده است هیچ

از او دربارة کسی سؤال شد که سوگند یاد کند یک ماه به : و از عطاء نقل شده

این ایالء : دیکی نکند؟ در جواب گفتهمسرش نزدیک نشود ولی پنج ماه از وی نز

است، اعم از اینکه مدت را ذکر کند یا نکند، و هروقت چهارماه گذشت چنانچه 

 .شود فرماید، یک طالق او واقع می خداوند می

و از قتاده دربارة کسی سؤال شد که سوگند یاد کند ده روز به همسرش نزدیک 

 .ایالء است: واب گفتنشود ولی چهار ماه با او نزدیکی نکند، در ج

سوگند به خدا : اگر مردی به زنش بگوید: از حس بصری روایت شده که گوید

کنم، ولی چهار ماه با وی نزدیکی نکرد اگر عدم نزدیکی او به  امشب با او نزدیکی نمی

 .خاطر سوگند باشد، ایالء محسوب است
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سوگند یاد کند  اگر: و بنابر قول مالک و شافعی، ابوثور، احمد و اصحاب ایشان

از چهارماه بیشتر : چهار ماه یا کمتر به او نزدیک نشود، ایالء نیست و ایالء آن است

 .باشد

 :ـ ایالء کننده یا باید زن را رجعت دهد و یا باید او را طالق دهد2

اگر مرد سوگند یاد کند به همسرش نزدیک نشود در : گفته سطالب ابی بن علی

یا باید از گفتة خودت برگردی و یا : شود به او گوشزد میهنگام تمام شدن چهار ماه 

 .گردد همسرت را طالق دهی، و بر این کار مجبور می

بعد از گذشت چهارماه، مرد متوقف شده و به او امر : گوید ب عمر و ابن

 .شود، یا رجعت کند و یا همسرش را طالق دهد می

ام  رسیده صاهلل اصحاب رسول به خدمت بیش از ده نفر از: یسار گفته بن و سلیمان

 .که همگی دربارة ایالء رأی به متوقف کردن مرد دارند

بکر، بر این است  ابی محمد بن و قول سعیدبن مسیب، طاوس، مجاهد، و قاسم بن

 .که شخص سوگند خورده یا باید بازگردد، و یا زن را طالق دهد

یسار، مالک  ب، سلیمان بنکع زبیر، ابومجلز، محمدبن عبدالعزیز، عروه بن و عمر بن

و شافعی در یکی از اقوال خود، ابوثور، ابوعبید، احمد، اسحاق، ابوسلیمان و اصحاب 

 .ایشان همگی بر این رأیند

اگر مرد از طالق : اند با این تفاوت که مالک و شافعی در یکی از دو قول خود گفته

 .دادن خودداری کند، حاکم، زن او را طالق خواهد داد

مرد حق دارد قبل از انقضاء عده او را رجعت : تفصیل آن شافعی گفته استو در 

شود و اگر مقاربت نکرد و چهارماه  دهد، بنابراین اگر با او مقاربت کرد ایالء ساقط می

با احتساب ایام قبل از رجعت بر آن گذشت و پشیمان نشد و زن را طالق نداد، حاکم 

ا سه مرتبه این کار را تکرار کرد و در آخر طالق وی را اجرا خواهد کرد، و اگر ت

حاضر به طالق دادن زن نشد، حاکم او را طالق داده و زن تا با یک مرد دیگر ازدواج 

 .گردد ننماید، بر او حرام می
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 :شود ـ طالقی که به سبب ایالء واقع می3

 شود بائن است، چون اگر بنابر مذهب ابوحنیفه، طالقی که به سبب ایالء واقع می

تواند همسر را مجبور به رجعت کند، زیرا رجعت حق شوهر  رجعی باشد، شوهر می

است، و در این صورت مصلحت همسر محقق نشده و آسیب از وی مرتفع نخواهد 

 .شد

حمن، طالق رجعی عبدالر و بنابر مذهب مالک، شافعی، سعیدبن مسیب و ابوبکر بن

یالء، طالق دادن همسری است که نونة آن در دست نیست، زیرا ااست و دلیلی بر بی

 .با او مقاربت شده و عوضی هم در مقابل ندارد

 ـ ظهار15

 :ـ تعریف آن1

تو بر من : ظهار آن است که شوهر به منظور حرام کردن همسرش به او بگوید

چنین . همانند مادرم حرام هستی، یا پشت تو مانند پشت مادرم بر من حرام است

خداوند متعال برای آن کفاره تعیین کرده و آن را طالق عملی طالق جاهلیت بوده و 

نشمرده است، و منظور او از گفتن کلمة ظهار، شکم مادر است، هرچند به معنی پشت 

تو بر من مانند شکم مادرم حرام هستی؛ یعنی جماع با تو را به : است، بدین معنی

ن، از کلمة ظهار استفاده در استعمال آن به جای بط. دانم مانند جماع با مادرم حرام می

 .اند، زیرا پشت، ستون شکم، و مجاور آن است کرده

تو به مانند : ظهار این است که شوهر به همسر بگوید: گفته است ضةالرو در کتاب

پشت مادرم بر من حرام هستی، یا با تو مظاهره کردم، یا امثال آن، که با گفتن آن بر 

ای را آزاد کند، اگر  مسرش مقاربت کند، بندهشود قبل از اینکه با ه شوهر واجب می

آن را نیافت شصد روز متوالی روزه باشد، اگر آن را هم نتوانست غذای شصت نفر 

 .مسکین را بدهد

 :ـ مشروعیت کفاره2
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شریعت کفاره را مقرر کرده است تا بدان وسیله شخص مکلف همواره در جلو 

ساس کند و در نتیجه هیچ وقت، اقدام خود مانعی برای ارتکاب بعضی از نافرمانیها اح

 .به آن ننماید

و بازداشتن افراد از ارتکاب معاصی ممکن نیست مگر با تحمیل طاقت مشقت، و 

این طاعت پرمشقت، یا از راه بذل مال است، یا از راه . فرسا بر مرتکبان آن طاقت

 :فرماید فرسا؛ خداوند می تحمل تشنگی و گرسنگی شدید و طاقت

﴿                            

                          

                           

                         ﴾ (4-8/ جمادله). 
ای را  شوند، باید بنده اند پشیمان می کنند سپس از آنچه گفته کسانی که زنان خود را ظهار می»

این درس و پندی است . آزاد کنند پیش از آنکه با یکدیگر نزدیکی کنند و آمیزش اجنام دهند
ای را  اگر هم کسی بنده. دهید شود و خدا آگاه از آن چیزی است که اجنام می که به مشا داده می

و بدون فاصله روزه بگیرد پیش  نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی
از آنکه شوهر و مهسر با مهدیگر نزدیکی و آمیزش کنند، اگر هم نتوانست باید شصت نفر فقیر 

اینها . این، بدان خاطر است که به گونة الزم به خدا و پیغمربش ایمان بیاورید. را خوراک دهد
 .«قوانین و مقررات خدا است و کافران عذابی دردناکی دارند

صخر، که همسرش را ظهار کرده و سپس با  در داستان سلمه بن صخدا رسول و
ای را آزاد کن،  بنده»: وشن فرموده است که به او فرمودوی جماع کرده بود آن را ر

نه، سوگند به خدایی که تو را به حق فرستاده است به جز آن بنده هیچ : عرض کرد
درپی  دو ماه پی: گردن او زد و فرموددست بر  صخدا دارایی دیگر ندارم، آنگاه رسول

مگر آنچه بر سر من آمده جز به خاطر روزه : و بدون فاصله روزه بگیر، عرض کرد
سوگند به خدایی که تو را به حق : ای بده، عرض کرد پس صدقه: بود؟ آنگاه فرمودند

به نزد مسئول صدقات بنی : فرستاده است ما دیشب را بدون شام سپری کردیم، فرمود



 فقه جامع بانوان                                                                                          811

 
خرما از آن را به شصت نفر  1از صدقات به شما بدهد و یک وسق :زریق برو و بگو

 .«فقیر بدهید، و باقیمانده را خودت و عیالت مصرف کن
 .(روایت از احمد، ابوداود و ترمذی) 

 

 شود؟ واجب میـ چه وقتی کفاره 3

رمودة گردد؛ به دلیل ف اجماع بر این است که کفاره بعد از رجوع به زن، واجب می

 :فرماید خدای متعال که می

﴿    ﴾ 
در اینکه آیا علت وجوب کفاره، رجوع به زن است یا ظهار؟ علما در این موضوع 

الف دارند و همچنین در این موضوع نیز اختالف دارند که آیا تنها جماع حرام تاخ

رأی دوم هستند؛ به دلیل این  است یا جماع و مقدمات آن حرام است؟ جمهور قائل به

 :فرماید آیه که می

﴿     ﴾  
تماس، در آیة مذکور، کنایه : گویند و بعضی از علما رأی اول را ترجیح داده و می

 .از جماع است

در مورد رجوع به زن نیز اختالف نظر دارند که عبارت است چیست؟ بنابرگفتة 

حنیفه و اصحاب او، عبارت از ارادة جماع است، چون قتاده، سعیدبن جبیر، ابو

خداوند آن را به سبب ظهار حرام کرده است، زیرا اراده یعنی بازگشت از تصمیم به 

 .ترک آن به سوی تصمیم به انجام آن؛ خواه آن را انجام دهد یا نه

و بنابر رأی شافعی، باز داشتن همسر بعد از ظهار به مدتی که گنجایش طالق را 

ارد ولی آن را طالق ندهد بازگشت است، چون تشبیه زن به مادر مقتضی دور کردن د

 .او است و با نگه داشتن او منافات دارد

_______________ 

 (ویراستار. )باشد کیلوگرم می 81 هر وسق معادل  - 
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و بنابرقول مالک، و احمد، تنها تصمیم به جماع با او ولو اینکه جماع هم انجام 

 .نداده باشد، بازگشت محسوب است

قولی، دو بنابر : ختالف نظر دارنداره نیز اهمچنین علما دربارة جماع قبل از کف

گردد، و به قولی دیگر، سه کفاره، و بنابرقولی دیگر، کفاره  کفاره بر وی واجب می

 .گردد ساقط می

ه ادلة فوق، رأی بگردد، که با توجه  و بنابر رأی جمهور، یک کفاره واجب می

 .درست همین رأی جمهور است

 :ـ حکم جماع قبل از انقضاء وقت4

هرگاه قبل از انقضاء وقت، یا قبل از پرداخت کفاره : گفته است «ضةالرو»در کتاب 

جماع کرد، باید تا پرداخت کفاره در صورت عدم تعیین وقت، یا سپری شدن وقت 

که  ب عباس بن تعیین شده، از جماع خودداری نماید؛ به دلیل حدیث عبداهلل

تا آنچه را »: رمودبا همسرش جماع کرده بود ف به شخص مظاهری که صخدا رسول

 .«ه انجام ندهی به همسرت نزدیک نشوکه خدا به تو امر کرد
 .(ا تصحیح ترمذی و حاکمنن بروایت از صاحبان س) 

 :ـ اختالف علما در خصوصیات ظهار5

بنابر رأی جمهور، ظهار مختص به مادر است چنانچه در قرآن و سنت نبوی آمده 

 .است

تو همانند مادرم هستی، در واقع ظهار است : دبنابراین، اگر مرد به همسرش بگوی

 .تو همانند خواهرم هستی، ظهار نیست: ولی اگر بگوید

و بنابر گفتة بعضی از علما از جمله احناف، اوزاعی، ثوری و شافعی در یکی از دو 

 .شوند علی، جمیع محارم بر مادر قیاس می قولش، و زید بن

تو همانند : مد، اگر همسر به شوهرش بگویدو بنابر قول أئمة ثالثه و روایتی از اح

 .ای ندارد مادرم هستی کفاره
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اگر شوهر با او جماع کرد، کفاره بر زن : امام احمد در روایتی دیگر گفته است

 .گردد، و خرقی این رأی را برگزیده است واجب می

تو خواهر یا مادر منی، ظهار : ولی اگر شوهر از روی محبت به همسرش بگوید

 .نیست

 :ـ ظهار باید با تشبیه به محرم باشد6

 .ظهار با محرم است نه با غیر محرم: حسن بصری گوید

کسی با محرمی، یا با خواهر شیری ظهار کند به منزلة مادر است و تا : عطاء گوید

اش ظهار کرد،  گردد بنابراین، اگر با دختر خاله کفاره را ندهد، همسرش حالل نمی

وحنیفه و یکی از دو قول شافعی است و بنابر قول دیگر ظهار نیست و این قول اب

الل شافعی، هر کس با زنی ظهار کند که در روزی از روزگار نکاحش برای وی ح

گاه نکاحش برای وی حالل  زنی ظهار کند که هیچ باشد، ظهار نیست، و هرکسی با

 .نباشد، ظهار است

 .م، ظهار استو بنا به گفتة مالک، ظهار به وسیلة محرم یا غیر محر

اگر به جای پشت مادر، : اند ای از علما از جمله سفیان ثوری و شافعی گفته عده

 .سر، یا دست او را در ظهار ذکر کرد، ظهار است

اگر به وسیلة عضوی از مادر ظهار کرد که نگاه کردن به آن : و ابوحنیفه گوید

 .حالل نباشد ظهار است، و در غیر آن ظهار نیست

 :فاره بر او الزم استـ کسی که ک7

کسی که کفاره بر وی واجب گردد با مرگ خودش یا همسرش یا طالق همسرش، 

گردد، و بعد از مرگش باید از ترکة او پرداخت شود، اعم از اینکه  از وی ساقط نمی

 .باشد الناس می اهلل بوده و مقدم بر حق وصیت بدان کرده باشد یا خیر، زیرا کفاره حق

 ـ عنین19
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اگر کسی با زنی ازدواج کند و قدرت آمیزش با او نداشت یا بعد از : زم گویدح ابن

مدتی آمیزش، از آن باز ایستاد و قدرت آن را از دست داد، برای حاکم و هیچ کسی 

دیگر جایز نیست میان زوجین جدایی بیفکند، یا ضرب االجلی برای شوهر تعیین 

را طالق دهد یا او را نزد خود نگه کند، بلکه شوهر مختار است میان اینکه همسرش 

 .دارد

زنی به نزد سمره بن : عبدالرحمن به نقل از پدرش آورده است عیینه بن یزید بن

جندب آمد و از شوهرش شکایت کرد که قادر به آمیزش نیست، سمره قضیه را به 

زنی متدین و زیبا را به عقد وی در آورد و : معاویه نوشت، معاویه در جواب نوشت

با وی نیز جماع : وی با زفاف رود، سپس از آن زن سؤال کند، اگر آن زن گفتبا

که : نکرده است، باید به وی امر کند از زن جدا شد، آن کار را کرد و زن دوم گفت

 .قادر به جماع نبوده است، لذا به او امر کرد از همسرش جدا شود

ر در این مدت شود اگ یک سال به او مهلت داده می: مسیب گوید و سعیدبن

 .شوند نتوانست با او آمیزش کند از هم جدا می

ابوسلیمان  دینار، و حمادبن قاضی، عمروبن ، ربیعه، شریحو این قول از جملة قضات

حی، ابوحنیفه، مالک، شافعی و اصحاب  روایت شده است و اوزاعی، لیث، حسن بن

به گفتة ابوحنیفه،  دارند،ولی در تفصیل آن اختالف نظر . ایشان نیز بر این قول هستند

جل فوق در صورتی است که شوهر گفتة همسرش را تصدیق کند، اما األ تعیین ضرب

اگر شوهر با او مخالف کرد، اگر همسرش باکره بود، الزم است چند زن امین او را 

جلی برای ایشان تة شوهر پذیرفته شده و نه ضرب األمعاینه کنند، و اگر بیوه بود، گف

 .گردند شود و نه از یکدیگر جدا می فته میدر نظر گر

 . شود گفتة شوهر همراه با سوگند مبنی بر انجام آمیزش پذیرفته می: مالکیها گویند

و بنابر گفتة شافعی، گفتة شوهر همراه با سوگند مبنی بر انجام آمیزش پذیرفته 

م جدا کند و از ه اگر شوهر از سوگند امتناع کرد، همسر سوگند یاد می. شود می

بکر است، همراه گفتة آنها، زن باید سوگند یاد کند و : گردند، و اگر زنان گفتند می
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اگر زن از سوگند خودداری کرد، مرد . شود سپس میان آن دو جدایی حاصل می

 .شود سوگند داده شده و اگر سوگند یاد کرد، زن به نزد او باقی گذاشته می

زش نیز اختالف نظر دارند، علما فوق سپس علما دربارة بیمار عنه بعد از آمی

معتقدند که اگر شوهر با همسرش آمیزش کرده باشد حتی اگر یک مرتبه باشد 

گونه ادعایی از جانب زن قابل قبول نبوده و هیچ مهلتی نیز برای شوهر تعیین  هیچ

 .گردد نمی

ود ش و به گفتة ابوثور، هرگاه مرد دچار عنه گردید یک سال به وی مهلت داده می

 .گردند، ولو اینکه قبل از آن با او آمیزش کرده باشد بعد از آن از یکدیگر جدا می

به من خبر داد که رفاعة قرظی  صخدا عایشه، همسر رسول: گوید سزبیر عروه بن

آلت : زبیر ازدواج کرد، آن زن گفت زنش را طالق داد، آن زن با عبدالرحمن بن

شود و منگولة روپوش خود  است و راست نمی عبدالرحمن مانند منگوله عمامه آویزان

: ن زن خندید و فرموداز گفتة آ صخدا رسول. این گونه است: را گرفت و گفت

توانید به نزد او بازگردید تا هر دو لذت  نکند بخواهید به نزد رفاعه بازگردید؟ نه نمی»

 .(روایت از مسلم) .«خروج منی از یکدیگر را نچشند

شوهرش با او جماع نکرده و آلت او مانند  :گوید که زن می  این: حزم گوید ابن

شکایت کرده و  صخدا گردد، و از این قضیه به نزد رسول منگوله است و راست نمی

جواب شکایت او را نداد و مهلتی را  صخواهد از شوهرش جدا گردد، ولی پیامبر می

وع برای اهل خرد و همین موض. برایش تعیین نکرد و آنان را از همدیگر جدا نساخت

 .کافی است
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 ـ تعریف آن7
شود و رضاعه نیز با فتح و کسر راء خوانده  رضاع با فتح راء و کسر آن خوانده می

 .باشد با فتح ضاد می «یرضع»ی آن رضع با کسر ضاد و مضارع آن شده، ماض

نند، و ک اهل نجد مضارع آن را یرضع با فتح و کسر ضاد تلفظ می: جوهری گوید

مادرش به او شیر داده و زنی است شیرده، و ، یعنی «ة مرّضعةأوامر ،أرّضعّته أمه»: جملة

 .با تبدیل تاء تأنیت به هاء «مرضعه»: گویی اگر او را بدان توصیف کنی، می

 شود ـ تعداد رضعاتی که باعث تحریم می1
ّضعات عشر ر»: شد این بود ت قرآنی که نازل میاز جمله آیا»: گوید ل عایشه

 صخدا منسوخ شد و تا رسول «مخس رّضعات معّلومات»: بعداً با جملة «رمنمعّلومات حي
 .«شد وفات کرد به عنوان بخشی از آیات قرآن قراءت می

 .(ماجه روایت از مسلم و ابن) 

خیلی به تأخیر افتاد، تا جایی که  «مخس رّضعات»بدین معنی نسخ آن با جملة 

ی جملة خمس رضعات را به عنوان قرآن وفات کرده بود و بعض صخدا رسول

 .کردند، زیرا نسخ آن را دریافت نکرده بودند تالوت می

 :نسخ آیات قرآنی بر سه نوع است

، که هم حکم آن و هم «عشر رّضعات»: نسخ حکم و تالوت است، مانند: نوع اول

 .تالوت آن نسخ شده است

الشيخ والشيخه »و  «مخس رّضعات»: نسخ تالوت است نه حکم آن، مانند: نوع دوم
 .، که تالوت آن منسوخ ولی حکم آن باقی است«إذا زنيا فارمجومها

نسخ حکم است نه تالوت، که این نوع بیشتر از دو نوع اول است، مانند : نوع سوم

 :آیة

﴿                           ﴾
 .(841/ بقره) 
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گذرند،  گیرند و مهسرانی را از خود به جای می و کسانی که از مشا در آستانة مرگ قرار می»
با )باید برای مهسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنان را  (فرمان خدا این است که)

 .«مند سازند هبره (پرداخت هزینة زندگی
مرتبه و دو مرتبه شیر دادن  یک»: فرمود صخدا رسول: گوید ل و عایشه

 .(روایت از مسلم، ابوداود و ترمذی) .«کند کودک را حرام نمی

 .ماجه نیز روایتی مشابه این روایت دارد و ابن

 .دادند چنین فتوا می صو عایشه، و بعضی از همسران پیامبر

حدیث پیامبر داده که و امام احمد فتوی به این . بر این قولند شافعی و اسحاق

اگر : و گوید .«کند یک مرتبه و دو مرتبه شیر دادن کودک را حرام نمی»: فرماید می

که پنج مرتبه شیر دادن است عمل نماید دارای مذهبی  ل کسی به روایت عایشه

 .قوی است، و اعتراض به آن نشانة ترسویی است

معتقدند که شیر دادن مادام به داخل معده  صاهلل بعضی از علما اصحاب رسول

 .کند سد، کم، یا زیاد آن، کودک را حرام میبر

مبارک، وکیع و اهل کوفه بر این  بن انس، اوزاعی، عبداهلل و سفیان ثوری، مالک بن

 .رأی هستند

با کمتر از پنج نوبت شیر دادن به صورت  ل ولی به دلیل حدیث قبلی عایشه

 .شود جداگانه تحریم ثابت نمی

منذر و احمد در روایتی،  ر، داود ظاهری، ابنبعضی از علما مانند ابوعبید، ابوثو

همگی تصریح به نفی تحریم با کمتر از سه نوبت کرده و تحریم را منحصر به بیش از 

یک نوبت، و »: فرماید می صخدا اند، به دلیل حدیث فوق که رسول سه نوبت دانسته

 .«نماید دو نوبت شیر دادن کودک را حرام نمی

 برای اثبات رضاعت جایز و قبول است( شیرده)ـ شهادت زن مرضعه 5
شهادت یک زن شیردهنده برای اثبات رضاعت قابل قبول است؛ به دلیل حدیث 

زنی را عقد کردم، بعد از عقد، »: مریم گوید ابی نقل از عبید بن ابی ملکیه به بن عبداهلل
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به ام، خبر آن زن مرا واداشت  من به هر دوی شما شیر داده: زنی سیاه آمد و گفت

بروم، عرض کردم با فالن زن ازدواج کردم، ولی یک زن سیاه  صخدا محضر رسول

: دانم، گوید کند که به هر دوی ما شیر داده است در حالی که او را دروغگو می ادعا می

: گفتم. باز از من روی برگرداند. آن حضرت از من روی برگرداند، به جلو ایشان رفتم

کند که به شما شیر داده  پس چگونه ادعا می :فرمود صگوید، پیامبر آن زن دروغ می

 .«است؟ ازدواج با آن زن را ترک کن
 .(روایت از بخاری، ابوداود و ترمذی) 

و غیر آنان بدان عمل کرده و شهادت یک  صخدا بعضی از علما اصحاب رسول

 .اند زن در رضاع را قبول کرده

و شافعی بر این . ول نیستشهادت زن شیردهنده قابل قب: بعضی از علما گویند

 .قول است

از نظر حکم شهادت یک زن قابل قبول نیست، ولی ورع و : و وکیع گوید

 .کند که از همدیگر جدا شوند پرهیزگاری اقتضا می

مذهب احناف بر این است که شاهدان رضاع باید دو مرد، یا یک مرد، و دو زن 

 :فرماید این آیه که میشود؛ به دلیل  باشند، و شهادت یک زن پذیرفته نمی

﴿                            

       ﴾ (838/ بقره). 
زن از كساىن نباشند، يك مرد و دو [ حاضر]و دو شاهد را از مردانتان گواه گرييد، و اگر دو مرد »

 «[گواه گرييد]پسنديد  از گواهان كه مى
شهادت دو زن قابل قبول است به شرطی که قبل از شهادت وی گفتة : مالک گوید

 .آنان شیوع پیدا کرده باشد

ذئب، اوزاعی و احمد در روایتی با استدالل به حدیث  ابی و طاوس، زهری، ابن

 .اند قبلی شهادت یک زن در رضاع را قبول کرده
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 شود ـ شیر دادن در سن کمتر از دو سال باعث حرمت می9
شود؛ به دلیل حدیث  شیر دادن جز به کودک کمتر از دو سال باعث حرمت نمی

کند به جز شیری که  حرام نمی»: فرمود صخدا رسول: که گوید ل سلمه ام

 .(روایت از ترمذی) .«جوشیده از پستان و قبل از بریدن طفل از شیر مادر باشد

و غیر ایشان عمل بر این است که شیر دادنی  صخدا نزد علما اصحاب رسولو 

شود که کودک کمتر دو سال باشد، و بعد از اتمام دو سال کامل،  باعث حرمت می

 .شود باعث حرمت نمی

 

 ـ حکم شیر دادن به نسبت شوهر زن شیردهنده و دیگر عصبات3
قعیس به دیدن من  ابی نعموی رضاعی من به نام افلح ب»: گوید ل عایشه (1)

آمد اجازه خواست داخل منزلم شود، این هم در زمانی بود که امر به حجاب نازل 

داخل شد و  صخدا شده بود، من از اجازة دخول خودداری کردم تا اینکه رسول

آخر من از زن، شیر : گفتم. او عموی شما است به او اجازه بده داخل شود: فرمود

 .(ماجه روایت از ابن) .«(دستهایت آسیب بیند: )رمودندام نه از مرد، ف خورده

عموی رضاعی من آمد و اجازة دخول به »: عایشه گوید: روایتی دیگر آمده در( 2)

بیاید  صخدا تا رسول: منزلم را خواست، از دادن اجازه به او خودداری کردم و گفتم

و عموی شما است، بگذار داخل شود ا: فرمود صخدا و از ایشان اجازه بگیرم، رسول

او عموی شما است باید داخل : زن، به من شیر داده است نه مرد، فرمود تنها: گفتم

 .(روایت از ترمذی) .«شود

 .و دیگران عمل بر این حدیث است صخدا و نزد علما اصحاب رسول

 ـ حقوق همسر بر شوهر6
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اظ ایمان کاملترین مؤمنین از لح»: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره (1)

و بهترین شما آنانند که با همسرانشان اخالق . نیکوترین آنها از لحاظ اخالق است

 .«بهتر داشته باشند
الوداع در محضر  حجةدر : به نقل از پدرش آورده استاحوص  عمروبن( 2)

ثنا و ستایش خدا را کرد و مسلمانان را پند و  صآن حضرت. بودم صخدا رسول

ت به رعایت بسن! هان»: داستانی را ذکر کرد، سپس فرموددیث اندرز داد، در اثناء ح

حقوق زنان به نیکویی سفارش کنید، زیرا آنان در بند شما هستند، از این بیشتر 

ای آشکار شوند، اگر چنین کردند  ای بر آنان ندارید، مگر اینکه مرتکب فاحشه سلطه

نه شدید، اگر به اطاعت در  با ایشان همبستری نکنید و آنان را تنبیه بدنی کنید اما

آمدند، راهی دیگر را بر آنان تحمیل نکنید، بجز اینکه شما حقوقی بر گردن زنان 

حقوق شما بر آنان این است که اجازة . دارید، و زن نیز برگردن شما حقوقی دارند

دخول به منزل شما را به کسانی ندهند که دوست ندارید و حقوق آنان بر شما این 

 .«خوراک و پوشاک به نیکی با آنان رفتار کنید است که در
 .(ماجه و ترمذی روایت از ابن) 

 ـ جایز نیست اقارب و خویشان شوهر در خلوت با همسرش بنشینند5
از دخول بر زنان و »: فرمود صخدا کند که رسول روایت می سعامر بن عقبه( 1)

اهلل، برادر شوهر  رسولیا : مردی از انصار عرض کرد .«خلوت با ایشان برحذر باشید

 روایت از بخاری، مسلم و) «خلوت با برادر شوهر، مرگ است: ندچه؟ فرمود

 .(ترمذی

کند مگر اینکه  هیچ مردی با زنی خلوت نمی»: فرماید و در حدیث دیگر نیز می

 .«سومین آنان، شیطان است
نباید هیچ مردی بدون »: فرمود صرسول خدا :گوید که ب عباس ابن( 2)

اهلل، من  یا رسول: م با هیچ زنی در خلوت بنشیند، مردی بلند شد و عرض کردمحر
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: ام و همسرم به عزم حج از خانه خارج شده است، فرمود برای فالن غزوه مأمور شده

 .(روایت از بخاری) .«برگرد و با همسرت حج کن

: برادر شوهر، مرگ است گفته است: امام قرطبی در تعبیر حدیث اول که گوید

ک دین منظور این است خلوت برادر شوهر با زن اگر منجر به معصیت شود هال

معصیت منجر به رجم و هالک گردد، یا در اثر آن،  است، یا گاهی به سبب ارتکاب

غیرت مرد تحریک شده و زن را طالق داده و منجر به هالک زن به سبب فراق 

 .شوهرش گردد

اش به منزلة  ر برادرش یا برادرزادهخلوت مرد با همس: طبری در تفسیر آن گفته

 .نامند مرگ است، چون عرب هر ناخوشایندی را مرگ می

المثلهای خود به کار  ایست که عربها در ضرب مرگ کلمه: عرابی گفته استاأل و ابن

شیر، مرگ است؛ یعنی برخورد با شیر مساوی با مرگ است، : برند چنان که گویند می

 .کنید خلوت با زن بپرهیزد چنان که از مرگ پرهیز میاز : و معنای حدیث این است

احتمال دارد مراد از هالک این باشد که هرگاه زن : الغرائب گوید و در کتاب مجمع

کسی بر وی ایمن نخواهد بود، پس بهتر آن  به خلوت نشیند، محل آفات شده و هیچ

نشیند  است هم خلوت او مرگ باشد؛ یعنی جایز نیست هیچ کسی باوی در خلوت

بهترین صهر زن قبر است، و این با کمال غیرت، : بجز مرگ؛ چنانچه گفته شده

 .تر و با مردانگی و دفاع از حریم ناموس، فراخورتر است شایسته

بهتر است : ، این است«برادر شوهر مرگ است»: و ابوعبید گفته که معنی حدیث

عتراض کرده و آن را فاسد بمیرد ولی چنین کاری نکند ولی امام نووی بر این معنی ا

مراد از حدیث این است که خلوت زن با خویشاوندان شوهر : گوید داند و می می

بیشتر از خلوت با دیگران بوده و در نتیجه بیشتر در معرض شر قرار گرفته در نسبت 

با بیگانگان، و به علت تردد و مراودة اقارب شوهر با زن و خلوت آنان با او بدون 

جلو آن را بگیرد امکان فتنه بیشتر است برخالف بیگانگان، زیرا از چنین اینکه کسی 

 .امکانی برخوردار نیستند
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حدیث مذکور بدین معنا است که خلوت با اقارب شوهر منجر به : عیاض گوید

گردد و آن را به هالک و مرگ واقعی تشبیه کرده و حاکی از  فتنه و هالک در دین می

 .تشدت انزجار از آن عمل اس

بدین معنی است که داخل شدن اقارب شوهر بر : گوید «الفهم»قرطبی در کتاب 

زن چندان زشت و فسادآور است که بیشتر به مرگ شباهت دارد؛ یعنی این عمل 

انگاری  آشکارا حرام است، و مبالغه در انزجار از آن و تشبیه آن به مرگ به علت سهل

با زن، : آنان به آن، تا جایی که گویی زن و شوهر در این امر است نه به علت الفت

شیر، : المثل مشهور عرب در آمده که گویند بیگانه نیست به همین سبب به منزلة ضرب

مرگ است؛ جنگ، مرگ است، یعنی رویاروی با شیر منجر به مرگ گردد، یا وارد 

آور است، و داخل شدن اقارب شوهر بر زن نیز  جنگ و کارزار مرگشدن به عرصة 

تمند، یا مرگ واقعی به سبب یا مرگ زن به سبب طالق شوهر غیر به مرگ دین، منجر

 .گردد رجم، در صورت ارتکاب فاحشه می

بدین معنی است که خلوت محارم شوهر با زن : گوید «یةلنهاا»اثیر در کتاب  و ابن

یبا افتد که محرم اموری را به نزد زن، ز از بیگانگان شدیدتر است، زیرا بسیار اتفاق می

کند که شوهر توان زدودن آن از زن را  جلوه داده و آن را چنان بر زن تحمیل می

گراید و هم بدین سبب، شاید  نداشته باشد، و بدین سبب معاشرت زوجین به بدی می

اف یابند، شوهر مایل نباشد پدر زن، یا برادر زن بر مسایل شخصی و خانوادگی او اشر

بدین معنا که تردد اقارب شوهر  .«وهر، مرگ استاقارب ش»: فرماید گویی حدیث می

توان آنان را از این تردد منع کرد، همچنان که  بر زن به مانند مرگ حتمی است و نمی

 .توان از مرگ جلوگیری کرد نمی

 ـ مخلوط شدن شیر با مواد دیگر 1
د هرگاه شیر مادر با غذا یا آشامیدنی، یا دارو، یا شیر گوسفند و غیر آن مخلوط ش

و کودک شیرخوار آن را تناول کرد، اگر در این موارد، مقدار شیر بیشتر باشد، کودک 
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شود و این مذهب احناف،  نماید، ولی اگر کمتر باشد تحریم ثابت نمی را حرام می

 .مزنی و ابوثور است

اگر شیر در آب، یا غیر آن مستهلک گردد و »: القاسم از علمای مالکی گوید بنو ا

حبیب، مطرف، و  شافعی، ابن .«شود تناول کند حرمت حاصل میکودک از آن 

 .ماجشون از اصحاب مالک، بر این رأیند ابن
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 ـ تعریف آن7
اضحیه نام حیوانی است مانند شتر، گاو، و گوسفند که در روزهای عید قربان و 

 .گردد التشریق به خاطر تقرب به خدا ذبح می ایام

 ـ حکم آن1
 :فرماید ای مشروع است؛ چنانچه خداوند متعال می هر خانواده اصحیه برای

﴿        ﴾ (2/ کوثر .)« پس براى پروردگارت نماز بگزار و  قربانى

 : و در حدیث ابوایوب انصاری آمده که گوید «کن

اش  یک نفر گوسفندی را برای خود و خانواده صخدا در زمان حیات رسول»

 .(ماجه و ترمذی روایت از ابن)  .«کرد نی میقربا

 .در وجوب یا عدم آن میان علماء اختالف هست

امام مالک بر این قول بوده و . حیه سنت است نه واجببنابرمذهب جمهور، اض

دوست ندارم کسی که توانایی آن را داشته باشد آن را ترک کند، و شافعی نیز : گوید

 .بر این قول است

بیعه، اوزاعی، ابوحنیفه، لیث و بعضی از علمای مالکی، قربانی بر و بنابرمذهب ر

 .شخص توانا واجب است

 .و روایتی از مالک و نخعی که دال بر وجوب آن است نقل شده است

 ـ فضیلت آن5
در روز عید قربان به نزد خدا »: فرمود صخدا رسول: گوید ل عایشه

گمان  تر نیست، بی ن محبوبیختآدم از قربانی کردن و خون ر عملی برای بنی هیچ

بح شده با تمام شاخ و مو، و سمهایش زنده شده، و خون حیوان قبل از افتادن حیوان ذ

حیوان بر زمین در جایگاهی خاص به نزد خدا قرار خواهد گرفت، پس با نیتی پاک 

 .(روایت از ترمذی) .«آن را قربانی کنید
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 شود؟ ـ قربانی چه وقتی واجب می9
بر من نذر باشد برای خدا : شود، مانند اینکه بگوید با نذر، واجب نمیقربانی جز 

 .قربانی کنم

از نظر مالک، هرگاه خواهر یا برادر مسلمان حیوان را خرید یا تهیه کرد، بر وی 

 .شود واجب می

 .این قربانی است: این حیوان برای خدا است، یا بگوید: یا اینکه بگوید

 ـ وقت قربانی3
هرکس »: فرماید ت؛ به دلیل حدیثی که میعد از تمام عید قربان اسوقت قربانی ب

قبل از اینکه نماز عید را بخواند ذبح را انجام دهد باید به جای آن حیوان، حیوانی 

دیگر را قربانی کند، و هرکس بعد از نماز عید ذبح را انجام دهد باید با ذکر اسم خدا 

 .(علیه متفق) .«آن را انجام دهد

هرکس قبل از نماز عید ذبح کند باید آن »: فرمود صخدا رسول: گوید س و انس

 .(متفق علیه) .«را بعد از نماز اعاده نماید

ابوبردة . اعتبار ندارد صخدا گفتة هیچ احدی در مقابل گفتة رسول: ابن القیم گوید

ذبح کرده بود سؤال کرد،  دربارة گوسفندی که در روز عید صنیاز از حضرت بن

، ذبح گوسفند برای آن: بله، فرمود: کردید؟ عرض کرد قبل از نماز ذبح»: فرمود

 .«گوشتش بوده است و بس
این حدیث، صحیح و صریح بوده در اینکه ذبح قبل از نماز : سپس در ادامه گوید

و این فرمان خدا . شود، خواه وقت آن فرا رسیده باشد یا نه عید قربانی محسوب نمی

 .ند هستیم و غیر از این جایز نیستبوده و قطعاً بدان پایب

 ـ آخرین وقت قربانی6
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التشریق است؛ به دلیل حدیث جبیر  یامن وقت قربانی کردن، آخرین ساعات أآخری

.«التشریق وقت ذبح است همة ایام»: فرموده صخدا رسول: که گوید س مطعم بن
 .(روایت از احمد و ابن حبان) 

التشریق  یامتا غروب خورشید آخرین أه وقت ذبح و مذهب شافعی بر این است ک

 .است

 ـ مشارکت در قربانی جایز است5
کند؛ به دلیل حدیث  یوان قربانی، شتر، یا گاو باشد برای هفت نفر کفایت میاگر ح

در حدیبیه شتر را برای هفت نفر و گاو را برای  صخدا با رسول»: که گوید سجابر

 .(روایت از مسلم) .«هفت نفر قربانی کردیم

در حدیبیه شتر را برای هفت نفر و  صخدا در زمان رسول: گوید سو ابوایوب

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .کردند گاو را برای هفت نفر ذبح می

 ـ بهتر آن است ذبح در مصلی انجام شود 1
 ب عمر به خاطر اظهار شعائر دین، ذبح در مصلی بهتر است؛ به دلیل حدیث ابن

 .(روایت از بخاری). «کرد گاو و شتر را در مصلی ذبح می صخدا رسول»: که گوید

 

 ـ توزیع گوشت قربانی4
کنند یک سوم گوشت آن حیوان را  بهتر آن است افرادی که قربانی می: علما گویند

بخورند و یک سوم را صدقه کنند، و یک سوم باقیمانده را ذخیره کنند؛ به دلیل 

 .«بخورید و صدقه دهید و ذخیره کنیداز آن »: فرماید که می صخدا حدیث رسول
 .(روایت از بیهقی) 

ابوحنیفه فروختن پوست حیوان قربانی و صدقه دادن بهاء آن یا استفاده از آن برای 

 .داند خانواده را جایز می
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 ـ احکام قربانی70
 .شتر، گاو و گوسفند: ـ بهترین حیوان برای قربانی به ترتیب عبارتند از1

هرکس در روز جمعه غسلی مانند »: فرماید که می صخدا به دلیل حدیث رسول

غسل جنابت انجام دهد سپس در ساعت اول به طرف مسجد گام بردارد، مانند آن 

است شتری را قربانی کرده باشد، و هرکس در ساعت دوم به سوی مسجد گام بردارد 

برود، مانند آن است گاوی را قربانی کرده باشد، و هرکس در ساعت سوم به مسجد 

مانند آن است قوچی را قربانی کرده باشد، و هرکس در ساعت چهارم برود، مانند آن 

است مرغی را قربانی کرده باشد، و هرکس در ساعت پنجم برود مانند آن است که 

 .(علیه متفق) .«مرغی را قربانی نموده باشد تخم

خدای تعالی که ـ مستحب است حیوان قربانی نیکو و فربه باشد؛ به دلیل فرمودة 2

 :فرماید می

﴿                 ﴾ (88/ حج). 
 «از تقواى دهلاست[  بزرگداشت ناشى]و هر كس شعاير خدا را بزرگ مشارد، آن »

 .مراد از آن، حیوان سالم و فربه است: در تفسیر این آیه گفته ب عباس ابن

نباید عمر آن از شش ماه کمتر باشد، و در بز، باید یک سال داشته ـ در گوسفند 6

 .باشد

 .و شتر قربانی باید پنج سال تمام کرده باشد

 .و گاو قربانی باید دو سال عمر سپری کرده باشد

 .شود ـ گوسفند و بز برای یک نفر و شتر و گاو برای هفت نفر ذبح می4

یوان مسن ذبح نکنید مگر اینکه بجز ح»: فرمود صخدا رسول :گوید که سجابر

 .«کنید بر شما مشکل باشد که در این صورت گوسفند از شش ماه به باال را ذبح می
 .(ماجه روایت از ابن) 

ـ حیوانی که آشکارا کور باشد، یا الغری که چنان باشد چاق نگردد، یا آشکارا 6

 .کند لنگ، یا مریض باشد برای قربانی کفایت نمی



 فقه جامع بانوان        829

 

چهار حیوان »: در میان ما بلند شد و فرمود صخدا رسول: گوید سعازب براء بن

کور آشکار، مریض آشکار، حیوان لنگ که آشکارا : کنند برای قربانی کفایت نمی

 .(روایت از حاکم) .«بلنگد، و حیوان پیری که فربه نگردد

کند؛ به دلیل  ـ همچنین حیوانی که شاخهای آن شکسته شده است کفایت نمی3

نهی کرده از اینکه حیوانهای گوش بریده یا  صخدا رسول»: که گوید سحدیث علی

 .(روایت از نسائی) .«شاخ شکسته قربانی شوند

مسیب دربارة حیوانهایی که دارای شاخ یا گوش ناقص  از سعیدبن: قتاده گوید

 .نصف آن یا بیشتر از آن ناقص باشد: باشند سؤال کردم، در جواب گفت

دریده یا دو نیم شده، یا کمتر از نصف  وشبتراء، خصی و گ اء،مَـ حیوانهای ج6َ

 .کنند گوش قطع شده کفایت می

شود که خلقتاً شاخ نداشته باشد، و ابتر حیوان بدون دم  ماء به حیوانی گفته میج

 .است، چون اینها در گوشت حیوان تأثیری ندارد

 دو قوچ صخدا کند، چون رسول کفایت می( اخته شده)و حیوان خصی 

چون با اخته شدن، حیوان . را قربانی کرد( اخته شده)خاکستری رنگ شاخدار خصی 

در مورد جواز حیوان فربه و دارای گوشت زیاد خالفی را سراغ . شود تر می فربه

 .نداریم

 ـ اجرت قصاب77
: گوید سنباید جزئی از حیوان به عنوان اجرت به قصاب داده شود؛ علی

های آن  بر ذبح شتری نظارت داشته و گوشت و روده به من امر فرمود صخدا رسول»

خودم اجرت : را توزیع کنم، و از آن چیزی به قصاب به عنوان اجرت ندهم، و فرمود

 .(علیه متفق) .«او را خواهم داد
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 ـ تعریف آن7
هفتم والدت او ذبح  عقیقه عبارت از گوسفندی است که برای نوزاد در روز

در لغت به معنی قطع است، و عق والدین یا عقوق والدین به  «عق»شود کلمة  می

 .معنی قطع صلة رحم با ایشان است

 .شود برای پسر دو گوسفند برابر با یک و برای دختر یک گوسفند ذبح می

 ـ حکم آن1
روایت شده  س عقیقه برای کسی که قادر بر آن باشد سنت مؤکده است؛ از سمره

ای است که در روز هفتم والدتش  فرزندی در گرو عقیقههر»: فرمود صخدا که رسول

گذاری شده و موهای سر او تراشیده  شود و در آن روز است که نام برایش ذبح می

 .(روایت از ابوداود) .«شود می

 برای هر کدام از حسن و حسن صخدا  اند که رسول و اصحاب سنن روایت کرده

 .یک رأس گوسفند عقیقه کرده است  ب

عقیقه همان احکام قربانی است، با این تفاوت که در حیوان عقیقه مشارکت احکام 

 .جایز نیست

از نظر اهل علم از صحابه و تابعین و علماء بعد از ایشان، عقیقه برای دختر و پسر 

 .به مانند یک، سنت است

 شود ـ حیوانی که برای پسر یا دختر ذبح می5
برای پسر دو »: مودفر که می صخدا شنیدم که از رسول: گوید ل کرز کعبیه ام

 .«شود گوسفند مساوی با هم در رنگ و سن، و برای دختر یک گوسفند ذبح می
 .(روایت از ابوداود) 

خواهر مسلمانم، جایز است برای پسر یک گوسفند ذبح شود، زیرا  ای

 .برای هر کدام از حسن و حسین یک گوسفند را ذبح کرده است صخدا رسول
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 ـ وقت ذبح9
شود، اگر میسر نبود در روز چهاردهم، اگر آن هم میسر  ح در روز هفتم انجام میذب

در روزهای »: فرماید د؛ به دلیل حدیثی که میشو و یکم انجام می نبود در روز بیست

 .(روایت از بیهقی) .«شود هفتم، یا چهاردهم، یا بیست و یکم ذبح انجام می

 .از سال جایز است و اگر در این روزها میسر نبود در هر روز

 ـ حکمت انجام آن3
عقیقه به معنی شکر خدای متعال در برابر نعمت فرزند بوده و سنت است، و عمل 

کند و در انجام عمل  به سنت از بهترین عبادتهایی است که انسان را به خدا نزدیک می

ود قربانی سری نهفته وجود دارد و آن هم عبارت از فداکاریی است که اسماعیل از خ

نشان داده و خداوند به پاس آن فداکاری بزرگ، قوچی را در فداء او نازل فرموده، و 

این در میان اوالدهای اسماعیل به صورت سنتی در آمده که برای والدت یکدیگر یک 

و هیچ بعید نیست این عمل باعث مصون ماندن کودک بعد از . نمایند قوچ را ذبح می

 .ا اسرار شرع از این هم بیشتر و بزرگتر استوالدتش از شر شیطان باشد، زیر

همچنان که عقیقه تأثیر مهمی در تقویت روابط و الفت و محبت میان افراد جامعه 

دارد، زیرا همة مردم را توأم با ابراز سرور و شادمانی به مناسبت قدوم نوزاد بر سفره 

 . گرداند جمع می

ولد را قرار داده تا در آن روز به و خداوند برای این سرور و شادمانی، روز هفتم ت

 .ابراز ذکر و شکر، و شادی بپردازند

 ـ حکم اجتماع قربانی و عقیقه6
اگر روز عید قربان مصادف با روز هفتم تولد بود، کافی است : علماء حنبلی گویند

یک حیوان را به جای قربانی و عقیقه ذبح کرد، چنان که اگر روز عید و جمعه باهم 

 .کند یک غسل و یک نماز کفایت می مصادف بودند

 ـ بیان مصرف عقیقه5
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 .خواهر مسلمانم، مصرف عقیقه همان مصرف قربانی است ای

 ـ حکم کسی که برایش عقیقه نشده است 1
اگر تا دوران بلوغ به تأخیر افتد از عهدة غیر نوزاد ساقط خواهد »: رافعی گوید

 .«شد
تواند آن را  ین است که خود نوزاد میاند، ا اما آنچه قفال و شاشی نیکو دانسته

خود، برای خودش  صخدا رسول»اند که  ه این حدیث استدالل کردهانجام دهد، و ب

همگی : گوید ولی بیهقی این حدیث را منکر دانسته و می .«عقیقه را انجام داده است

 .محرر ـ اتفاق نظر دارند بر ضعف راوی آن ـ عبداهلل بن

ه بزار نسبت داده، و طبرانی نیز آن را آورده و ب «ئدالزوا مجمع»و هیثمی در 

 .هستند «ثقات»از رجایی نقل کرده که از طبقة   آن را «األوسط»

ن محرر نیامده، نامی از عبداهلل ب ،ذهبی «میزان االعتدال»ولی باید بگویم در کتاب 

 .حجر نیز شرح حالی ندارد ابن «لسان المیزان»چنان که در کتاب 

 

 نامها برای نامگذاری نوزاد ـ بهترین4
 .بهترین نامها، عبداهلل و عبدالرحمن هستند

 .باشند ترین نامها، همام، و حارث می چنان که در صحیح مسلم آمده درست

 .یس،  جایز است و  گذاری به نامهای مالئکه و انبیاء و طه و نام

هبل، عبدعمر، و همة علما بر تحریم نامهایی از قبیل عبدالعزی، عبد: حزم گوید ابن

 .عبدالکعبه به غیر از عبدالمطلب اتفاق نظر دارند

 ـ مکروه بودن بعضی از نامها70
و نجیح، و پسرت را به نامهایی همچون یسار و رباح : فرماید می صخدا رسول

 .(روایت از مسلم) «...گذاری مکن افلح نام
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 و اقامه گفتن در گوشهای نوزادـ اذان 77
نند در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپ او اقامه دا مستحب میاهل علم 

دارد؛ به دلیل خوانده شود به امید اینکه خداوند او را از گزند شیاطین در امان نگه 

هرکس را خداوند فرزندی به وی بدهد و در گوش راست او اذان و »: روایتی که آمده

 .«وددر گوش چپش اقامه گفته شود، از شر شیاطین در امان خواهد ب

 ـ تحنیک71
 . سقف دهان نوزاد مستحب استچشانیدن شیرینی با مالیدن آن به 

 .(روایت از مسلم) 

 .(روایت از بخاری) .همچنین دعای برکت برای نوزاد مستحب است

 ـ تراشیدن سر و به وزن آن صدقه دادن75
موی سر حسن و  ل فاطمه»: نقل از پدرش آورده است محمد بن جعفربن

.«کلثوم را وزن کرد و به وزن موهای سر ایشان نقره را صدقه داد و ام حسین و زینب
 .(روایت از مالک) 

 ـ ختنه79
نقل شده است، ختنه یکی از سنتهای فطرت است، و  صخدا چنان که رسول

کسی : مالک گوید. دانند شعبی، ربیعه، مالک، شافعی، احمد، و اوزاعی آن را واجب می

و این گفتة . درست نبوده و شهادتش پذیرفته نیست که ختنه نشده است امامت او

 .گیری است مالک از روی سخت

 .دانند حسن و ابوحنیفه آن را سنت می

باید دانست که هیچ مانعی برای ختنه کردن پسر در روز هفتم والدتش وجود 

 .نداشته و چنین عملی مباح است

 ـ سوراخ کردن گوش73
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است ولی برای پسر کراهت دارد، زیرا  سوراخ کردن گوش دختر برای زینت جایز

 .مصلحتی در آن وجود ندارد
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 ـ تعریف آن7
 .شود ولیمه عبارت از غذایی است که برای عروسی و خرید امالک و غیره تهیه می

 ـ حکم آن1
برای »: عوف فرمود  به عبدالرحمن بن صخدا ولیمه سنت است، زیرا رسول

 .(علیه متفق) .«نکه با ذبح یک گوسفند باشدعروسی غذا تهیه کن ولو ای

عوف مشاهده کرد  اثر زردی را بر عبدالرحمن بن صخدا و در روایتی دیگر رسول

: ام، فرمود با زنی بر وزن یک حبه طال ازدواج کرده: این چیست؟ عرض کرد: و فرمود

روایت ).خداوند در آن برکت اندازد، غذا تهیه کن ولو اینکه با ذبح یک گوسفند باشد

 .(از ترمذی

 .مذهب جمهور علما بر این است که ولیمه سنت است نه واجب

 ـ اجابت دعوت5
هرگاه دعوت شدید به »: فرمود صخدا رسول :گوید که ب بن عمر عبداهلل (1)

 .(روایت از بخاری، مسلم و ترمذی) .«سوی آن بروید

کنید، و دعوت ها را آزاد  برده»: فرمود صخدا گوید که رسول سبوموسیا( 2)

 .(روات از بخاری) .«کننده را اجابت کنید، و مریضان را عیادت کنید

ما را به هفت چیز امر کرد و از هفت  صخدا رسول»: گوید سعازب براء بن( 6)

ها را تشییع نماییم؛   به ما امر کرد که مریضان را عیادت کنیم؛ جنازه: چیز نهی کرد

گند سوگند خورده را برآورده سازیم؛ مظلوم را عطسه کننده را دعای خیر گوییم؛ سو

یاری رسانیم؛ سالم کردن را گسترش دهیم؛ و دعوت کننده را اجابت نماییم، و ما را 

 .«از انگشتری طال، ظروف نقره، میاثر، قسی، ابریشم، و دیباج نهی کرده است
 .(روایت از بخاری) 

 :ها هفت نوعند ولیمه: امام نووی گوید

 .ختنه کردن: ن مهمله و ذال معجمعه یعنیبا عی: إعذار (1)
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 .برای والدت که ویژة روز هفتم است: عقیقه (2)

ن از درد زایمان، با ضم میم، و سکون راء و سین مهمله، برای سالمت ز: رسم (6)

 .، غذای والدت استو در قولی مرجوح

 .ع به معنای غبار مشتق شده استباشد که از نق برای قدوم مسافر می: نقیعه (4)

 .باشد که از وکر مشتق، و به معنای النه است جدید میبرای مسکن : وکیره (6)

شود که به هنگام مصیبت تهیه  با ضاد معجمه، به غذایی گفته می: وضیمه (3)

 .گردد می

 .شود با ضم یا فتح دال که بدون سبب تهیه می: مأدبه (6)

یا کند،  در اینکه نقیعه عبارت از غذاییست که خود به هنگام قدوم از سفر تهیه می

، نقیعه غذاییست که بنابر قولی مرجوح. تالف نظر دارندسازند، علما اخ دیگران می

 .شود تحفه است کند، و آنچه برایش درست می شخص قادم درست می

شود که به  اند که به غذایی گفته می را فرموش کرده «حذاق»ذکر : حجر گوید ابن

 .شود خاطر تیزهوشی کودک در فراگیری علم ساخته می

حذاق غذاییست که برای ختم قرآن یا احتماالً فراگیری فنون دیگر : رفعه گوید بنا

 .شود ساخته می

هرگاه برای صرف غذا دعوت شدید آن »: فرمود صخدا رسول: گوید سجابر (4)

 .«را اجابت کنید اگر آرزو داشتید میل کنید وگرنه چیزی نخورید

 .(روایت از مسلم) 

هرگاه یکی از شما برای صرف غذا »: ودفرم صخدا رسول: گوید سابوهریره (6)

 .«دعوت شد، اگر روزه بود نماز بخواند وگرنه غذا بخورد
 .(روایت از مسلم) 

عبدالبر، قاضی عیاض، نووی، بر وجوب اجابت برای صرف غذای عروسی،  ابن

 .اند اتفاق علما را نقل کرده
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دارد، هر چند  در وجوب آن میان علما اختالف نظر وجود: گوید «الفتح»در کتاب 

 .قول مشهور علماء، وجوب است

اند و از برخی از  علمای شافعی و حنبلی و امام مالک به وجوب آن تصریح کرده

به  «البحر»اند؛ در کتاب  ن را مستحب دانستهعلمای شافعی و حنبلی نقل شده که آ

اجابت دعوت برای صرف غذای عروسی همانند سایر : نقل از شافعی آورده است

ولی أدلة فوق داللت بر وجوب آن دارند به خصوص که به آن . تها مستحب استدعو

مانی کرده هرکس آن را اجابت نکند، خدا و رسول او را نافر: تصریح کرده و گویند

 .است

 ـ مادام دعوت عاری از معصیت نباشد حضور در آن جایز نیست9
م، تشریف را دعوت کرد صخدا غذایی را درست کردم و رسول»: گوید سعلی

 .«آوردند ولی در منزل تصاویری را مشاهده کرد، و به خاطر آن برگشت
 .(ماجه روایت از ابن) 

 

 برای صرف غذا برود دعوتـ حکم کسی که بدون 3
مردی به نام ابوشعیب به نزد غالمش که قصاب بود آمد و : گوید سمسعودابن 

 صخدا در چهرة رسولغذایی تهیه کن که پنج نفر را کفایت کند، چون من : گفت
غالم غذا را درست کرد سپس نزد : گرسنگی را مشاهده کردم، راوی گوید

به در  صخدا فرستاد که با همراهان تشریف بیاورد، وقتی که رسول صخدا رسول

: یک نفر با ما آمده که دعوت نشده، آیا اجازه دارد؟ عرض کرد: منزل رسید فرمود

 .(از بخاری، مسلم و ترمذی روایت) .اجازه دارد باید داخل شود
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 ـ تعریف آن7
و بر ( موصی)جمع وصیت، وصایا بر وزن هدایا بوده، و بر فعل وصیت کننده 

کند، و با مصدر مزید آن ایصاء است یک  شود که بدان وصیت می اموری اطالق می

 .معنی دارد

ی وصل کردن گرفته شده، و به معن «ت الشیء وأوصيهيوص»وصیت، در لغت از 

 .اموری در حیات خود به مابعد از مرگ است

و در اصطالح شرع، عهدی خاص و مربوط به بعد از مرگ بوده و گاهی تبرع با 

 .شود آن همگام می

هرگاه بخواهی آن را  «أوصيه»با تخفیف و  «الشیء وصيت»وصیت از : ازهری گوید

خواهد در حال  ه میت میوصل کنید، گرفته شده و وجه تسمیة آن بدین خاطر است ک

 .حیات اموری را به ما بعد از مرگ مرتبط کند

با تخفیف و بدون همزه نیز خوانده  «وصاه»با تشدید و  «وصیه»: و با لغتهای

 .شود می

ات و ترغیب بر انجام یو وصیت در اصطالح شرع بر زجر و توبیخ در مقابل منه

 .شود مأمورات نیز اطالق می

 ـ مشروعیت آن1
 .اهر مسلمانم، وصیت با دالیل کتاب و سنت و اجماع مشروع استخو ای

 :خداوند  فرماید

﴿                                  

            ﴾ (131/ بقره). 
که یکی از مشا را مرگ فرا رسید، اگر دارایی از خود به جای گذاشت وصیت بر  هنگامی»

مشا واجب شده است برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند، این حقی است بر 
 .«پرهیزگاران
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 :فرماید ودر جای دیگری می

﴿                                 

         ﴾ (116/ املائدة). 
ای مؤمنان، هنگامی که مرگ یکی از مشا فرا رسیدن باید در وقت وصیت دو نفر دادگر از »
 .«به گواهی گرفته شوند... خودتان  میان

 :فرماید و باز می

﴿        ﴾ (18/ نساء). 
تی روبر هر مسلمانی که دارای ث»: فرمود صخدا رسول: گوید ب بن عمر عبداهلل

«داشته باشداست الزم است در فاصلة هر دو شب، وصیت را مکتوب باالی سر 
 .(علیه متفق) 

ام شبی بر من  خدا این را شنیده از روزی که رسول»: گوید ب بن عمر عبداهلل

 .(روایت از مسلم) .«ام ذر نکرده مگر اینکه وصیتم را نزد خود گذاشتهگ

آنچه به نزد ما مورد اتفاق است، این است که وصیت کننده هرگاه : امام مالک گوید

ای یا غیر آن باشد،  در تندرستی، یا رنجوری، وصیتی کرد که در آن آزادی بنده

و اگر خواست آن . اه خود تغییر بدهدکند آن را به دلخو تواند تا روزی که فوت می می

را موکول به  ای را به کلی لغو کند یا تبدیل نماید مختار است مگر اینکه آزادی برده

نموده باشد که در این صورت راهی برای تغییر یا تبدیل  «تدبیر»مرگش کرده و با او 

که برهر مسلمانی »: فرماید که می صخدا آن وجود ندارد؛ به دلیل حدیث رسول

دارای ثروتی است الزم است در فواصل هر دو شب وصیت را مکتوب باالی سر 

 .«داشته باشد
آنچه به نزد ما اختالفی در آن نیست این است که موصی هرگونه : امام مالک گوید

تواند در آن تغییری  رده که نمیبتواند وصیت را تغییر بدهد به جز در تدبیر  بخواهد می

 .به وجود آورد
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 آن ـ حکم5
و بیهقی . دانند مطرف و دیگران آن را واجب می عطاء، زهری، ابومجلز، طلحه بن

جریر نقل  نیز وجوب آن را از قول قدیم شافعی، و اسحاق، و داود، ابوعوانه، و ابن

 .کرده است

 .و بنابر مذهب جمهور، وصیت مندوب است نه واجب

 ـ وصیت برای زیان رساندن صحیح نیست9
ضرر وراث را در برداشته باشد حرام است؛ به دلیل حدیث  وصیتی که زیان و

مردانی، یا زنانی هستند که شصت سال در »: فرمود صخدا  که رسول سابوهریره

کوشند ولی وقتی اجل آنان فرا رسید در وصیت به وراث آسیب  طاعت خدا می

این  سسپس ابوهریره .«گردد رسانند و در نتیجه آتش دوزخ برای آنان واجب می می

 ﴿: آیه را قرائن کرد                        

       ...﴾ هءتا جمل :﴿        ﴾ (12/ النساء- 

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .(16

پرداخت بدهى [ پس از]از وصیّتى است که به آن وصیّت شده باشد یا پس [  این حکم]»

و . حکم کرده است[  به شما چنین]خداوند . آور باشد زیان[  وصیّت]بى آنکه [ که دارند]

 .«...خداوند داناى بردبار است
احمد و ابن ماجه نیز این حدیث را نقل کرده و به جای شصت سال هفتاد سال را 

 .دان روایت نموده

بن ماجه نیز این حدیث را نقل کرده و به جای شصت سال هفتاد سال را  و سعید

 :اند روایت نموده

ت موقوف نقل کرده که عباس به صور منصور با اسنادی صحیح از ابن بن و سعید

 .«زیان رساندن در وصیت، از کبایر است»: فرماید می
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کریمه، ما را از غیر آن و آیة . نسائی نیز حدیث را به صورت مرفوع آورده است

 .کند، چون وصیت در آن مقید به عدم ضرر رساندن است نیاز می بی

رساند، اجماع را نقل  جماعتی از أئمه بر بطالن وصیتی که به وارث ضرر می

 .و چنین وصیتی با دالیل کتاب و سنت و اجماع ممنوع است. اند کرده

بر بعضی دیگر است، زیرا پیامبر  از جمله انواع زیانهای آن، برتری بعضی از وارث

 .نامیده است( جور و ستم)آن را جوار  صبزرگوار

یکی دیگر از زیانهای چنین وصیتی، خارج کردن بخشی از مال به خاطر زیان 

اش یا بخشی از آن  رساندن به ارث است، زیرا اگر کسی وصیت کند تمام دارایی

ام وراث یا بعضی از آنان از تمصرف امور خیره گردد ولی هدف از آن محروم کردن 

 .باشد، چنین وصیتی باطل است، چون دربرگیرندة زیان به وراث است میراث

آورد خواه یک سوم مال باشد  رسانند که وصیت زیان ظاهر أدله چنین مطلبی را می

 .شود، بلکه مردود و باطل است یا کمتر یا بیشتر از آن، تنفیذ و اجرا نمی

 

 نیستـ وصیت برای وارث 3
که گوید از  س خارجه وصیت برای وارث جایز نیست؛ به دلیل حدیث عمروبن

گمان خداوند به هر صاحب حقی حق خود را  بی»: فرمود شنیدم می صخدا رسول

 .«داده است، پس هیچ وصیتی برای وارث نیست
 .(ماجه، نسائی و ترمذی روایت از احمد، ابن) 

 .و مذهب جمهور بر این است

ست که آنچه به نزد ما ثابت است و اختالفی در آن نیست این ا: ویدامام مالک گ

گر اینکه باقی ورثه اجازة آن را بدهند و مذهب اهل وصیت برای وارث جایز نیست م

 .علم بر عدم جواز آن است

 شود ـ بدهی قبل از وصیت داده می6
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؛ به ای خواهر مسلمانم، بهتر آن است بدهیهای میت قبل از وصیت پرداخت گردد

بدهیهای میت را قبل از وصیت  صخدا رسول»: که گوید سدلیل حدیث علی

 .«کنید کرد و حال شما وصیت را قبل از بدهیها اجرا می پرداخت می
 .(روایت از ترمذی) 

به نزد علما عمل بر این است که قبل از وصیت بدهی میت : و ترمذی گفته

هایش  در یکی از خطبه صداخ روایت کرده که رسول سو ابوهریره. پرداخت شود

هرکس از خود، مال یا حقی را به جای گذاشت، برای ورثة او است، و »: فرمود

هرکس عیال، یا قرضی را به جای گذاشت، تأمین زندگی عیالش و دادن بدهیهایش بر 

 .(علیه متفق) .«من است

 

 ـ وصیت به یک سوم ترکه است5
در سال فتح »: رده است که گویدنقل از پدرش آوسعد بن ابی وقاص به  عامربن

به عیادت من آمد،  صخدا مکه مریض شدم و احساس نزدیکی مرگ کردم، رسول

اهلل، من ثروتی زیاد دارم و بجز دخترم وارثی ندارم، آیا وصیت  عرض کردم یا رسول

نه، عرض : نه، عرض کردم، دو سوم آن چه؟ فرمود: به صدقة تمام ثروتم نکنم؟ فرمود

یک سوم، و یک : یک سوم چه؟ فرمود: نه، عرض کردم : چه؟ فرمود کردم نصف آن

را بهتر از آن است آنان   در حقیقت اگر وارثانت را ثروتمند ترک کنی. سوم زیاد است

گمان در مقابل  ایی به سوی مردم دراز کنند و بیبینوا ترک کنی و دست تکدی و گد

ای که در  حتی در مقابل لقمه کنی مأجور خواهی بود ای که خرج عیالت می هر نفقه

اهلل، از  یا رسول: عرض کردم: گذاری اجر خواهی داشت، گوید دهان همسرت می

به حقیقت تو از هجرت باز نخواهی ماند تا خداوند تو را : مانم؟ فرمود هجرتم باز می

پروردگارا، هجرت یارانم را به انجام . مایة خیر اقوامی و زیان اقوامی دیگر نگرداند

 صخدا خوله است، رسول مگردان، ولی بینوا سعدبن سان و آنان را به عقب بازبر
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روایت از بخاری، مسلم و ).«برای او داغدار است که در مکه فوت کرده است

 .(ترمذی

سوم وصیت  بر این بوده و هیچ کس حق ندارد به بیش از یک و به نزد علما عمل

 صخدا مستحب دانسته، زیرا رسولو بعضی از علماء کمتر از یک سوم را . نماید
 .یک سوم هم زیاد است: فرموده

 .و وصیت به بیش از یک سوم به اجماع علماء ممنوع است

در اینکه یک سوم مال در حال وصیت معتبر است یا در حال فوت، دو قول از امام 

شافعی روایت شده است که اصح آنها قول دوم است؛ یعنی یک سوم مال در حال 

 .است فوت معتبر

عبدالعزیز، قول اول را ترجیح  و امام مالک و اکثر علمای عراق، نخعی و عمربن

ی از تابعین قول دوم را تو جماع سطالب ابی بن اند و ابوحنیفه، و احمد و علی داده

اند که وصیت، عقد است و  دستة اول به این استدالل تمسک جسته. اند ترجیح داده

اند که اگر  و به این استدالل نیز تمسک نموده. گی دارداعتبار عقود به ابتداء آن بست

فردی بر خود نذر کند یک سوم اموالش را صدقه کند، بنابه اتفاق همه یک سوم وقت 

در پاسخ به این استدالل گفته شده که وصیت از هر جهتی عقد . نذر معتبر است

نیز تفاوت دارد،  و به همین خاطر فوریت و قبول در آن معتبر نیست، و با نذر. نیست

این . گردد چون رجوع در وصیت جایز است، ولی در نذر جایز نبوده و فوراً الزم می

 .اختالف در صورتی است که بعد از وصیت، اموال وی افزایش حاصل کند

و در اینکه یک سوم اموالی معتبر است که وصیت کننده بر آن اطالع دارد یا جمع 

و بر آن اطالع دارد و آنچه مخفی بوده و بر آن  اموال او اعم از آنچه ظاهر است

 .داشته است، نیز دو قول وجود دارداطالعی ن

دلیل : اند امام مالک قائل به قول اول است، و جمهور قول دوم را ترجیح داده

بنابه اتفاق همه شرط نیست در حال وصیت تمامی اموال خود را : جمهور این است
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ه جنس آن را بداند، زیرا اگر علم به تمامی آن شرط در ذهن خود حاضر کند ولو اینک

 .بود وصیت جایز نبود

 

 ـ وقف و وصیت برای اقارب مستحب است 1
آن را برای »: به ابوطلحه فرمود صخدا رسول: گوید سثابت به نقل از انس

.«کعب اختصاص داد بن خویشاوندان فقیرت قرار بده، و او هم، آن را به حسان، و ابی
 .(ز بخاریروایت ا) 

هرگاه وصیت برای اقارب کرد منظور از آن، اقارب مسلمان از : اند بعضی گفته

 .باشد جهت پدر می

وصیت برای هرکس که وقف بر وی جایز باشد اعم از صغیر و : ماوردی گوید

کبیر، و عاقل و دیوانه، و موجود و معدوم، مادام وارث و قاتل نباشد جایز است با این 

بارت از منع بیع عین موقوفه بوده و تنها منافع آن به صورتی تفاوت که وقف ع

 .گردد مخصوص بر فرد، یا جهت موقوف علیه توزیع می

 :علما در مورد اقارب اختالف نظر دارند

اقارب عبارت از هر محرمی از ناحیة پدر، یا مادر است ولی : ابوحنیفه گفته است

 .باشد قرابت پدری مقدم بر قرابت مادری می

بعد از هجرت و از  ،شود که اقارب به کسانی گفته می: اند ویوسف و محمد گفتهاب

 .ناحیة پدر باهم جمع شوند

بنابه روایتی از ابوحنیفه؛ اقرب ایشان در وصیت مقدم است، : افزوده است «زفر»و 

شوند سه نفر است، و به نزد محمد دو نفر، و  و حداقل کسانی که مشمول وصیت می

شود مگر اینکه مشروط  صرف اقارب ثروتمند نمی و. ف یک نفر استبه نزد ابویوس

 .گردد
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قریب کسی است که در نسب باهم جمع شوند، خواه نزدیک : اند علما شافعی گفته

باشد یا دور، مسلمان باشد یا کافر، غنی باشد یا فقیر، مذکر باشد یا مؤنث، وارث باشد 

 .یا غیر وارث، محرم باشد یا غیر محرم

اگر جمعی : اند ر مورد اصول و فروع علما دو رأی متفاوت دارند و گفتهولی د

، گیرد، و در یک قول مرجوح ا فرا میمحصور و بیش از سه نفر موجود بودند، همه ر

امام احمد نیز همان . گیرد ولو اینکه غیر محصور هم باشند فقط سه نفر را در بر می

را خارج کرده است، و بنا به روایتی از او، قول شافعی داشته با این تفاوت که او کافر 

قرابت عبارت از همة کسانی است که در وی باهم جمع گردند و شخص موصی، پدر 

تر از او باشد و به گفتة امام مالک، خاص عصبه است، اعم از اینکه  چهارم، با پایین

د، سپس به اغنیاء گردن نیاز می شود تا بی وارث باشد یا نه، و در ابتداء به فقراء داده می

 .داده خواهد شد

 ـ وصیت از جانب کودک عاقل4
بدون هیچ اختالفی، وصیت کودک ده ساله صحیح است و وصیت : گوید سابوبکر

و در مابین هفت، تا ده ساله دو روایت آمده . کودک کمتر از هفت سال صحیح نیست

 :است

او صحیح است،  هرگاه به سن دوازده سالگی رسد، وصیت: اسحاق گفته است ابن

 .منذر این گفته را از امام احمد نقل کرده است و ابن

هایش  کودکی از قبیلة غسان که ده سال داشت برای دایی: و شعبه روایت کرده

رسانده شد و او آن را اجازه داد، و مخالفی  سوصیت کرد، این قضیه به محضر عمر

 .برای این قول شناخته نشده است

 سخطاب آورده عمروبن سلیم خبر داده که به عمربن «لموطأا»امام مالک در کتاب 
در اینجا جوانی هست از قبیلة غسان که به سن بلوغ نرسیده و ورثة او در : گفته شد

شام و دارای اموال و ثروت است، و بجز یک دختر عمو کسی دیگر نزد او نیست، 

لکی را به جوان وصیت کرد و مبرای دختر عمویش وصیت کند، و آن : گفت سعمر
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. من آن ملک را به سی هزار فروختم: به او اختصاص داد، عمرو گوید «بئرحسم»نام 

آن غالم ده یا دوازده سال سن : ابوبکر گفته. عمروبن سلیم بود و اسم دختر عمویش ام

داشت، و بدین دلیل جایز است که نفع آن همانند نماز عاید کودک گردد، زیرا وصیت 

نیاز بوده و ثواب آن برای صاحب وصیت حاصل شده و  بیصدقه ایست که از آن 

گونه زیانی به وی ملحق نخواهد شد، برخالف هبه و آزاد کردن برده، که این دو  هیچ

از مال او خارج شده در حالی که خود بدان محتاج است، و اگر معیوب باشند به او 

 .مسترد خواهند شد

 ـ وصیت سفیه محجور علیه70
وصیت او صحیح است، زیرا به منزلة کودکی است که به : استامام احمد گفته 

 :و ابوالخطاب در مورد وصیت او دو قول روایت کرده است. سن تمییز رسیده است

نهاده شده است  1وصیتش صحیح نیست، زیرا بر کلیة تصرفات او حجر: قول اول

 .همچنان که حق هبه را ندارد

وی به خاطر حفظ مال او است و  وصیتش صحیح است، زیرا حجر، بر: قول دوم

در وصیت اضاعة مال وجود ندارد، چون تا در قید حیات است از آن بهره جسته و 

 .بعد از مرگ نیز به چیزی غیر از ثواب نیاز ندارد و آن هم به دست آمده است

 ـ وصیت برای حمل77
وصیت برای حمل موجود در رحم به هنگام وصیت : بهاءالدین مقدسی گوید

است؛ به این صورت که وضع حمل در مدتی کمتر از شش ماه صورت گیرد  صحیح

اگر آن زن دارای شوهر باشد، یا در مدتی کمتر از چهار سال واقع شود اگر دارای 

در وصیت برای حمل . شوهر نباشد و بنا به قولی دیگر در مدتی کمتر از دو سال

ایرة ارث است، زیرا وصیت تر از د خالفی را سراغ نداریم، چون دایرة وصیت وسیع

بنابراین . برای کافر و برده صحیح است که البته برای حمل به طریق اولی صحیح است

_______________ 

 (ویراستار. )حجر به معنای منع از تصرفات مالی است - 
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اگر حمل مرده به دنیا آمد باز وصیت صحیح بوده، چون احتمال دارد هنگام وصیت 

شود و  و وصیت برای حمل با وجود شک در وجود او، اثبات نمی. زنده بوده باشد

 .نیا آمد وصیت صحیح است اگر هنگام وصیت حکم به وجود او نماییماگر زنده به د

 .الدین مقدسی دارد ای به مانند بهاء خرقی نیز گفته

 ـ وصیت صحابه71
به خاطر تقرب به خای متعال وصیت به بخشی از اموال  صخدا اصحاب رسول

 .کردند خود می

 :نوشتند هایشان می نامه در صدر وصیت ساصحاب: گوید سانس

 :الرحمن الرحیم اهلل سمب

خدایی جز اهلل نبوده و : دهد این وصیت نامة فالن فرزند فالن است که شهاد می

محمد بنده و فرستادة اوست، و قیامت : دهد شریک است، و شهادت می تنها و بی

کند و  آید و هیچ شکی در آن نیست، و خداوند اموات مدفون در قبور را زنده می می

کند تقوای خدا پیشه کرده و به اصالح یکدیگر بپردازند، و  وصیه میبه بازماندگانش ت

کند که  او اطاعت بکنند و همان وصیتی به آنان می  اگر اهل ایمانند از خدا و رسول

خداوند این دین را برای شما برگزیده : به فرزندانشان کردند إ ابراهیم و یعقوب

 .دپس نباید جز با اسالم و پذیرش احکام آن بمیری

 .(روایت از عبدالرزاق) 

 (کسی که وصیت برای او شده)ـ شرایط موصی له 75
 .باشد( وصیت کننده)ـ باید وارث موصی 1

له به هنگام وصیت، وجود حقیقی  ـ برای صحت وصیت شروط است که موصی2

 .و این مذهب احناف است. یا تقدیری داشته باشد
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ر این صورت وصیت باطل شده و له، موصی را کشته باشد، چون د ـ نباید موصی6

له در چیزی شتاب  گردد، زیرا به گفتة ابویوسف، موصی له از آن محروم می موصی

 .گردد کرده که هنوز وقت آن نرسیده لذا به حرمان از آن تنبیه می

و بنابه گفتة ابوحنیفه و محمد، وصیت باطل نشده و متوقف بر اذن وارثان 

 .گردد می

 ـ شروط موصی به79
 .د مالی باشد که بعد از وفات موصی قابل تملک باشدبای

 ـ مقدار مالی که مستحب است در آن وصیت کرد73
سلف در مقدار مالی که وصیت در آن مستحب است اختالف : عبدالبر گوید ابن

 :نظر دارند

ششصد یا هفتصد درهم، مالی چندان نیست در آن : روایت شده که گفته ساز علی

 .شود هزار درهم است نقل شده مالی که در آن وصیت میو از او . وصیت شود

 .باید از هشتصد درهم کمتر نباشد: گفته ب عباس ابن

تواند در  زنی که دارای چهار پسر و سه هزار درهم باشد نمی: گوید ل و عایشه

 .مالش وصیت نماید

گذارد ثروتی چندان  و از او نقل شده، کسی که هشتصد درهم از خود به جای می

 .یست در آن وصیت نمایدن

 ؟شود ـ چه زمانی وصیت باطل می76
دیوانگی او  له قبل از موصی فوت کرد، یا دیوانه شد و تا روز مرگ هرزمان موصی

له تلف شد، وصیت باطل  به معین بود و قبل از فوت موصی ادامه داشت، یا موصی

 .گردد می

 ؟ـ وصیت برای چه کسی جایز است75
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عاقل و عادل، مذکر یا مؤنث جهت دادن بدهیها و اجرای  وصیت برای هر مسلمان

 .وصیت و نظارت بر اطفال، جایز است

و هرگاه والیت اطفالش را به وی وصیت کرد، والیتش بر وی ثابت و تصرفاتش 

لق به آنان نافذ است، از قبیل خرید و فروش و قبول بخششها برای آنان و عدر امور مت

 .نند، و تجارت برای آنان، و سپردنتحت تکلف ایشا انفاق بر آنان و برکسانی که

گونه نفعی به وی نخواهد رسید و در هنگام  و اگر خود اقدام به تجارت کرد هیچ

تواند به اندازة کاری که برای آنان انجام داده از آن بخورد، ولی اگر ثروتمند  نیاز می

 :فرماید ا که میباشد نباید از اموال ایشان چیزی بخورد؛ به دلیل فرمودة خد

﴿                           ﴾ 
 .(3/ نساء) 
و هرکس ثرومتند است، از دریافت اجرت خودداری کند و هرکس که نیازمند است به طور »

 .«شایسته از آن خبورد
صیتی به دیگران کند که به خودش شده و برای او جایز نیست در مال آنان همان و

است و نباید از اموال آنان به نفع خودش خرید و فروش کند، ولی برای پدر جایز 

تواند والیت بر اطفال و  بنابراین بجز پدر یا وصی او، یا حاکم، کسی دیگر نمی .است

 .دیوانه داشته باشد

 ـ وصیت به زن71
زن ( وصی)علما، صحیح است سر وصیت بنابه قول اکثر : بهاءالدین مقدسی گفته

را سروصیت خود قرار داد، چون  ل حفصه سباشد؛ به دلیل این روایت که عمر

زن اهل شهادت بوده و در این امر همانند مردان است و سروصیت قرار دادن مردان 

 .صحیح است

ـ به گفتة مقدسی جایز نیست انسان فاسق سروصیت باشد، و از او 74

 صحت آن نیز نقل شده استروایتی دال بر 
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خائن باشد، باید یک نفر امین با او ( وصی)و بنا به گفتة خرقی، اگر سروصیت 

باشد، چون او عاقل و بالغ بوده و وصی قرار دادن او صحیح است، و هم به این دلیل 

که اهل تصرف و نظر است و جایگزین نمودن یکی به جای او در حال حیات صحیح 

گ نیز صحت دارد، و برآورده نمودن نظر موصی همراه با حفظ است، پس بعد از مر

 .مال به وسیلة یک شخص امین نیز امکان دارد

بنابراین وصی . ار نگیردولی بهتر آن است به تنهایی برای حفظ اموال، سروصیت قر

 .او جایز نیست چنان که برای دیوانه جایز نیست قرار دادن
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 ـ تعریف آن7
مع فریضه بوده و به معنی مفروضه یعنی مقدره است و چون سهام فرایض ج

 .به همین سبب از باب تغلیب، فرایض نامگذاری شده است مقدره در آن است

در لغت، فرض به معنی تقدیر است، و در اصطالح شرع، سهمی است که برای 

وارث مقدر شده است، سپس علم مسایل میراث را علم فرایض و عالم به آن را 

 .اند فرضی نامیده

 ـ مشروعیت آن1

اعراب در زمان جاهلیت قبل از اسالم ارث را تنها خاص : گوید لسدةا در کتاب فقه

و در آن زمان . کردند دانستند و زنان و کودکان را از آن محروم می مردان و بزرگان می

و ل نموده خداوند آن عادات جاهلیت را ابطا گرفت، لذا توراث با سوگند صورت می

 :فرماید می

﴿                             

                                

                                       

                               

                        ﴾ (11/ نساء). 
و بر مشا واجب )دهد  خداوند دربارة ارث بردن فرزندانتان و پدران و مادرانتان به مشا فرمان می»
، سهم هر یک مرد به (یدگرداند که چون مردید و دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشت می

و چه ورثه یک )اندازة سهم دو زن است، اگر فرزندانتان مهه دختر باشد، نصف ترکه از آن اوست، 
اگر مرده . (دختر و چه بیشتر باشند باقیماندة ترکه متعلق به سایر ورثه برحسب استحقاق است

و باقیمانده بین )رسد  که میدارای فرزند و پدر و مادر باشد به هر یک از پدر و مادر یک ششم تر
نباشد و تنها پدر و  (یا نوه)، و اگر مرده دارای فرزند (گردد فرزندان او به ترتیب سابق تقسیم می

اگر . (و باقیماندة آن از آن پدر خواهد بود)رسد  مادر از او ارث بربند یک سوم ترکه به مادر می
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داشته باشد به  (ی از پدر و مادر یا یکی از آن دویا خواهران)برادرانی  (عالوه بر پدر و مادر)مرده 
کند و بعد  مهة این سهام مذکور پس از اجنام وصیتی است که مرده می. رسد مادرش یک ششم می

دانید  مشا منی. (و پرداخت وام مقدم بر اجنام وصیت است)از پرداخت وامی است که برعهده دارد 
این فریضة اهلی است و خداوند . تر است ی مشا سودمندپدران و مادران و فرزندانتان کدام یک برا

 .«دانا و حکیم است

 ـ ترکه5

 :ـ تعریف آن1

 .گذارد شود که متوفی از خود به جای می ترکه در لغت به ارثی گفته می

گذارد  و از نظر علمای حنفی، ترکه اموالی است اضافی که میت از خود به جای می

 .و به هیچ کسی دیگر تعلق ندارد

و از نظر علمای مالکی، عبارت از حقی است قابل تقسیم، و استحقاق آن برای 

 .شود وارثان، بعد از مرگ صاحب آن ثابت می

و از نظر علمای شافعی، عبارت از تمامی اموالی است که انسان در حال حیات 

و  گذارد اعم از مال یا حق، یا امتیازات، داشته و بعد از مرگ آن را از خود به جای می

ای که به قبل از مرگ تعلق دارد داخل ملک او  همچنین آنچه بعد از مرگش به وسیله

 .شود می

 :ـ حقوقی که به ترکه تعلق دارد2

 .ترک اوـ تجهیز و تکفین میت از ما 1

 .ـ پرداخت دیونی که بر عهدة متوفی بوده است2

وم مال وصیت باید به یک س. ـ تنفیذ و اجرای وصیت بعد از تجهیز و تکفین6

 .باشد چنانچه قبالً بحث شد

 .ـ توزیع باقیمانده میان ورثه بر حسب سهام خود4

 :میراث دارای چند رکن است

 .مورث، که عبارت از صاحب مالی است که فوت کرده است: اول
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 .برند وارث، که عبارت از کسانیست که از میت ارث می: دوم

ت به جا مانده و ترکه یا مورث، عبارت از ملک و ثروتی است که از می: سوم

 .میراث نام دارد

 :ـ اسباب ارث9
 :میراث دارای اسبابی به شرح زیر است

برد؛ به دلیل  هرگاه یکی از زوجین فوت کرد دیگری از وی ارث می: اول ـ نکاح

 :فرماید فرمودة خدای متعال که می

﴿               ﴾ 
 .(12/ نساء) 

یا از دیگران و یا )و برای مشا نصف دارایی به جای ماندة مهسرانتان است اگر فرزندی از مشا »
 .«....نداشته باشند (ه، یا نوادگانینو

در ارث زوجین از یکدیگر مشروط است زوجیت تا وفات یکی از آن دو باقی 

داده و یکی از زوجین قبل از باشد، به استثنای زنی که شوهرش او را طالق رجعی 

 .برند انقضاء عده فوت کند که از یکدیگر ارث می

برد،  چنان که زنی که شوهرش او را در مرض موت طالق بائن داده است ارث می

برد  ولی در مدت استحقاق آن اختالف نظر  و جمهور معتقدند که چنین زنی ارث می

 :دارند

برد و هر وقت عده پایان  ه است ارث میاز نظر احناف، زنان تا مدتی که در عد

 .گردد گیرد، زیرا با پایان یافتن مدت آن، بیگانه می یابد ارث نمی

گیرد مادام با شخص دیگری  ها، بعد از انقضاء عده نیز ارث می و از نظر حنبلی

 .گردد بنابراین اگر ازدواج کرد ارث، ساقط می. ازدواج نکرده باشد

گیرد ولو اینکه با شخص  د از انقضاء عده نیز ارث میزن بع: ها گویند و مالکی

 .دیگری ازدواج کرده باشد
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گیرد، چون اقدام شوهر به طالق سبب  ولی اگر زن فوت کند شوهر از او ارث نمی

 .گردد حرمان او از ارث می

که  عبارت از کسانی هستند که نسب حقیقی نام دارند؛ چنان: رحامدوم ـ اولواأل

 :فرماید می

﴿            ﴾ 
 .(3/ احزاب) 
بعضی از بعضی در کتاب خدا از اولویت  (از نظر ارث بردن)و خویشاوندان نسبت به مهدیگر »

 .«بیشتری برخوردارند
( 2اصحاب فروض،  (1: باشند در رابطه با ارث سه نوع می( رحاماولواأل)اقارب 

 .األرحام ذوی (6بات، عص

 صخدا شود؛ چنانچه رسول که به آن نسب حکمی گفته می: سوم ـ والء
 .«ای است به مانند گوشت پارة نسب والء، گوشت پاره»: فرماید می

 .(حبان و حاکم روایت از ابن) 

قسم اول عبارت است از یک نوع قرابت حکمی که توسط : والء بر دو قسم است

به وجود آمده و شارع این نوع ( بردة آزاد شده)و عتیق ( د کنندهآزا)شارع میان معتق 

 .والء را یکی از اسباب ارث قرار داده است

بندند بعد از مرگ از  قسم دوم عبارت از عهد و پیمانی است که دو نفر باهم می

 .یکدیگر ارث ببرند و برای یکدیگر دیه بدهند

ن را به همان حال خود باقی در جاهلیت متداول بوده و اسالم آ ارث مواالت

 :فرماید که می گذاشت، چنان

﴿                          

 ﴾ (88/ نساء). 
بر اید سهم خودشان را به متامی بدهید، بی گمان خداوند  و به کسانی که با آنان پیمان بسته»

 .«هر چیزی حاضر و ناظر می باشد
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اما فقها در اینکه این نوع والء، شرعاً یکی از اسباب ارث بوده و یا اینکه بعداً نسخ 

 :شده است، اختالف دارند

این نوع ارث دادن به اعتبار اینکه از عادات جاهلی : مذهب جمهور بر این است

گردیده و بعداً منسوخ شده  بوده و در مواقع ضروری و به خاطر تحکیم عقیده مباح

خطاب،  عمربن: و بنابر مذهب احناف و شیعة امامیه، غیر منسوخ بوده و گویند. است

 .عمر، بر این رأیند عباس و ابن مسعود، ابن علی، ابن

 ـ شروط میراث3
اما . شخص مورث که عبارت از عدم حیات بعد از وجود است یحقیقـ مرگ 1

فقود شدن شخص و قطع خبر از وی و نامعلوم مرگ حکمی آن است که بعد از م

بودن محل اقامت و در دست نبودن عالیمی دال بر حیات یا مرگ او، قاضی حکم به 

هرکسی که حائز شرایط : شود مرگ او کند، و بر اثر حکم قاضی این حکم مترتب می

م گیرد، و کسی که قبل از حک اخذ ارث بوده و هنگام حکم موجود باشد از او ارث می

 .برد قاضی فوت کند ارث نمی

ـ تحقق حیات وارث هنگام مرگ مورث یا هنگام حکم به مرگ آن را از جانب 2

 .قاضی، چنان که کمی قبل به آن اشاره کردیم

 :شود بر این شرط احکام ذیل مترتب می

وار و غرق شدگان و امثال آنها که به صورت دیشدگان زیر  اول؛ عدم توارث کشته

کرده و معلوم نیست چه کسی قبل و چه کسی بعد از او فوت کرده جمعی فوت  دست

 .است، زیرا یکی از شرایط توراث تحقق حیات وارث هنگام مرگ مورث است

جمعی در کشتی   بنابراین، کسانی که باهم ارتباط ارثی داشته و به صورت دست

ست از اند و معلوم نیست کدام یک قبالً و کدام یک بعداً فوت کرده ا غرق شده

 .اند ای است که باقی مانده برند بلکه ارث آنان تنها برای ورثه یکدیگر ارث نمی
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و این مذهب . گیرد بنابر آنچه گفته شد توارث میان این مردگان صورت نمی

طالب و دیگر  ابی بن ثابت، علی خطاب، زیدبن جمهور فقها بوده و ابوبکر صدیق، عمربن

 .ن اتفاق دارندصحابه و بسیاری از تابعین، بر آ

ارد، بالفعل دوم؛ به اتفاق فقها، حمل در هنگام فوت کسی که بستگی ارثی با او د

رث خود نیست؛ چون حیات او در حال فوت مورث محقق مستحق دریافت سهم اإل

 . نیست

بلکه بیشترین سهم برای وی تا هنگام والدت نگه داشته خواهد شد، اگر در مدت 

همی را که استحقاق دارد دریافت خواهد کرد، و اگر بدون زمان معین به دنیا آمد س

شود که استحقاق آن  جنایت، مرده به دنیا آمد، سهم توقیف شدة او به وارثانی داده می

ولی اگر به سبب جنایتی ساقط شد که با مادرش شده بود، فقهاء در حکم . را دارند

 :ارث او از دیگران و دیگران از او اختالف نظر دارند

 .شود گیرد و از او ارث گرفته می ذهب احناف این است که ارث میم

 .گیرد ارث نمی: اند ها گفته ها و حنبلی ها، شافعی ولی جمهور فقها، مالکی

گیرد، زیرا حال وی نامعلوم است،  سوم؛ شخص مفقود از غیر خودش ارثی نمی

رث فوت کرده بود از مرگ موبلکه سهم او نگه داشته شده، اگر زنده پیدا شد یا بعد 

رث به وی داده خواهد شد، و اگر قبل از مرگ مورث فوت کرده بود سهم نگه اإل سهم

 .شود که استحقاق آن را دارند ای داده می داشته شده به ورثه

 .گونه مانعی از موانع ارث نداشته باشد، که بعداً به آن خواهیم پرداخت ـ هیچ6

 ـ موانع ارث6
ارث از روی ستم و تجاوز مورث خود را بکشد تا زودتر هرگاه و: اول ـ قتل عمد

به میراث او دست یابد، شریعت اسالم با اتفاق او را از ارث محروم خواهد کرد به 

گونه ارثی وجود  برای قاتل هیچ»: فرماید می صخدا دلیل حدیث نسائی که رسول

 .«داردن
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ودک، یا دیوانه یا مذهب علما شافعی بر تحریم توریث قاتل است، هرچند قاتل، ک

 .در حالت اظطراری و از روی ناآگاهی بوده باشد

قتلی مانع ارث است که مستقیماً و توسط مکلفی به : مذهب احناف بر این است

 .گردد ناحق و بدون عذر صورت گیرد، که شامل قتل عمد و شبه عمد می

ز اینکه قتلی مانع ارث است که قتل عمد عدوان باشد اعم ا: ها گویند و مالکی

مستقیم باشد یا با واسطه و غیر مستقیم، و از نظر ایشان آنچه معتبر است تصمیم به 

بنابراین هرگاه نیت قتل عمد عدوانی شخص موجب حدوث قتل شد یا  ،قتل است

سبب حدوث آن گردید، مانند اینکه شهادت دروغ بر علیه مورث داده و شهادت وی 

 .گردد صورت از میراث محروم میمنجر به قتل مورث گردید، در هر دو 

جانی  صشود که موجب عقوبتی بر شخ ها قتلی مانع میراث می و به گفتة حنبلی

این تفصیل و توصیف ایشان شامل قتل . گردد اعم از اینکه عقوبت بدنی باشد یا مالی

با این . گردد عمد، شبه عمد، خطأ، قتل با واسطه و قتل کودک، و دیوانه و خوابیده می

یح، قتل عمد عدوانی موجب قصاص گردیده و حرمان از ارث بر آن مترتب توض

کفاره، یا هر  شود و باقی انواع قتلهای دیگر موجب عقوبتهای مالی در قالبهای دیه، می

 .شود گردد و حرمان از ارث بر آنها مترتب می دو باهم می

 

اند که  به دلیل حدیثی که چهار محدث بزرگ نقل کرده: دوم ـ اختالف دین

و  .«گیرد مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی»: فرماید می صخدا رسول

 .و تابعین و سایر فقها بر منع آن اجماع دارند  صحابه

بنابراین، هرگاه شوهر مسلمان فوت کرد و همسر مسیحی، یا یهودی از خود به 

فوت کرد گیرند، و همچنین اگر شخص مسلمانی  جای گذاشت، از او ارث نمی

یرا به سبب اختالف دینی گیرند، ز خویشاوندان غیر مسلمان او ارثی از وی نمی

 .میان آنان از هم گسسته شده است مواالت
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منظور از اختالف دارین، اختالف جنسیت است، زیرا : سوم ـ اختالف دارین

 .شود مسلمان نمی  اختالف دارین مانع توارث بین

برد هر اندازه دیار و سرزمین آنان از هم دور  رث میبنابراین، مسلمان از مسلمان ا

 .باشد و علما بر این، اتفاق دارند، ولی در مورد غیر مسلمانان چنین اتفاقی ندارند

اختالف دیار مانع  ،ولی مذهب احناف و بعضی از علما شافعی بر این است که

 .شود توارث میان ایشان می

ختالف ممالک مانع توارث میان غیر ا: و مذهب مالکیه و حنابله بر این است

 .شود مسلمانان نمی

و ( مکاتب)و ( مبعض)اعم از اینکه تام باشد یا ناقص مانند : چهارم ـ بردگی

( مبعض)شود، و بعضی از علما،  شامل این انواع می( رق)، زیرا حکم بردگی (الولد ام)

گیرد و هم از او  ارث میبه اندازة مقدار حریتی که دارد هم : را استثناء کرده و گویند

ای  دربارة برده صخدا که رسول ب عباس شود؛ به دلیل حدیث ابن ارث گرفته می

گیرید، و  به اندازة حریتی که دارد هم ارث می»: ه بعضی از او حریت دارد فرمودهک

 .(صاحب مغنی) .«هم از او ارث گرفته خواهد شد

 ـ صاحبان فرض5
د که سهمی از شش سهم معین شده در قرآن شو صاحبان فرض به کسانی گفته می

1: را دارند، که عبارت است از
2

1و  
4

1و  
8

1و  
3

2و  
3

1و  
6

 

 .باشند زده نفر میاصحاب فروض دوا

پدر، جد، برادری مادری و شوهر، و در : در میان مردان چهار نفر که عبارتند از

زوجه، دختر، خواهر شقیقی، خواهر پدری، خواهر : میان زنان هشت نفر که عبارتند از

 .مادری، دختر پسر، مادر، و جده

 :نصف از آن چهار نفر از ورثه است

 .دارای فرزند، یا فرزند پسر نباشد( همسر)وجه در صورتی که ز( شوهر)ـ زوج 1
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 .ـ دختر، وقتی که تنها بوده و عصبه نداشته باشد2

ـ دختر پسر، در صورتی که تنها بوده و عصبه نداشته و کسی نباشد او را حجب 6

 .کند

ـ خواهر شقیقی، هنگامی که تنها بوده و عصبه نداشته و کسی در میان نباشد او را 4

 .حجب کند

 :گیرند هارم را دو نفر مییک چ

 .در صورت وجود فرزند یا فرزند پسر، برای همسر( شوهر)ـ زوج 1

 .در صورت نبودن فرزند، یا فرزند پسر، برای شوهر( همسر)ـ زوجه 2

یک هشتم برای همسر، یا همسرانی است که شوهر ایشان دارای فرزند، یا فرزند 

 .فرزند باشد

 :گیرند دو سوم را چهار نفر می

 .ـ دو دختر و بیشتر در صورت نبودن پسر1

ه، و کس، یا کسانی که ـ دو دختر پسر، یا بیشتر، در صورت نبودن دختر و عصب2

 .کنند آنان را حجب

ـ دو خواهر شقیقی و بیشتر، در صورت نبودن عصبه، و کس، یا کسانی که آنان 6

 .را حجب کنند

یقی و عصبه، و کس، یا ـ دو خواهر پدری و بیشتر در صورت نبودن خواهر شق4

 .کسانی که آنان را حجب نمایند

 :یک سوم برای دو نفر از ورثه است

ـ مادر، در صورت نبودن فرزند، یا فرزند پسر، و نبودن تعداد دو نفر و بیشتر از 1

 .برادران و خواهران

ـ دو نفر و بیشتر از برادران و خواهران مادری در صورت نبودن فرع وارث، و 2

 .اصل مذکر

 :باشد یک ششم برای هفت نفر از وارثان می
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 .ـ پدر، در صورت وجود فرع وارث1

ـ مادر، در صورت وجود فرع وارث، و وجود دو نفر و بیشتر از برادران و 2

 .خواهران پدری و مادری، یا پدری، یا مادری

 .ـ جد، در صورت نبودن پدر و وجود فرع وارث6

 .ـ جده، در صورت نبودن مادر4

دختر پسر و بیشتر در صورت وجود دختر و نبودن عصبه و کس، یا ـ یک 6

 .کسانی که او را حجب نمایند

ـ خواهر پدری در صورت وجود یک خواهر شقیقی و نبودن عصبه و کس، یا 3

 .کسانی که او را حجب کنند

ـ برادر یا خواهری مادری در صورت نبودن کس، یا کسانی که او را از ارث 6

 .محروم کند

 .توان مردان و زنان وارث را بیان نمود وش زیر میبا ر

 :الف ـ مردان وارث بر سه قسمند

برد، ولو اینکه مطلقه باشد ولی  ـ زوج، زوج به هنگام فوت زوجه از او ارث می1

 .برد گونه ارثی از زوجه نمی اش منقضی نشده باشد، و در صورت انقضاء عده هیچ عده

 .عصبة او در صورت فقدان وی، یا (آزاد کنندة برده)ـ معتق 2

 ـ أقارب، که عبارتند از اصول و فروع، و حواشی6

 .پدر، جد، و باالتر: اصول عبارتند از

 .تر پسر، پسر پسر، و پایین: و فروع عبارتند از

 .تر و برادران مادری برادران و پسران آنان و پایین: حواشی نزدیک عبارتند از

 .تر سر عموی پدر و مادری یا پدری و پایینعمو و پ: و حواشی دور عبارتند از

شود،  این افراد، مردان وارث بوده و جمع همة آنان در یک ترکه هرگز تصور نمی

 .کنند چون بعضی از آنان بعضی دیگر را حجب می
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زوج، پسر و : گیرند ای باهم جمع شدند بجز سه نفر، ارث نمی و اگر همه در ترکه

 .پدر

 .د نیز بر سه قسمندبرن ب ـ زنانی که ارث می

 .ـ زوجه1

 (زن آزاد کننده)ـ معتقه 2

 .ـ زنان صاحب قرابت، که بر سه قسمند6

 .مادر، جدة مادری یا پدری، و باالتر: اصول، که عبارتند از

 .تر دختر و دختر پسر و پایین: و فروع، که عبارتند از

 .خواهران پدر و مادری، و پدری، و مادری: و حواشی، که عبارتند از

 :ـ حاالت زوج در رابطه با ارث 1
 :فرماید خداوند سبحان می

﴿                        

         ﴾ (18/ نساء). 
نداشته باشند، و اگر فرزند فرزندی برای مشا نصف دارایی به جای ماندة مهسرانتان است اگر »

 .«داشته باشند سهم مشا یک چهارم ترکه است
یابیم که زوج در ارث گرفتن از همسر متوفی یکی از دو  از این آیة شریفه در می

 :حالت زیر را دارد

گیرد، و اگر فرزند یا  اگر زوجه، فرزند، یا فرزند پسر نداشت نصف ماترک را می

 .گیرد هارم ماترک را میفرزند پسر داشت یک چ

میراث مرد از زن اگر از خود، فرزند، یا فرزند پسر از او، یا غیر : امام مالک گوید

و اگر فرزند، یا فرزند پسر، مذکر، یا . او به جای نگذاشته باشد، نصف ماترک است

مؤنث از خود به جای گذاشت، بعد از دادن بدهیها و اجرای وصیت، یک چهارم 

 .ماترک است
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ز نظر جمهور فقها مراد از ولد در قرآن ولدی است که زوج را از نصف ماترک ا

به یک چهارم آن حجب کند، که همانا عبارت از فرع وارث به سبب فرض یا تعصیب 

پسر و : شود، مانند این تعریف ایشان شامل اوالد مستقیم اعم از ذکور و اناث می. است

: مذکر میان آنان و میت واسطه باشد، مانند و نیز شامل اوالدی است که یک نفر. دختر

 .پسر پسر، و دختر پسر

مشروط نیست اوالدی که زوج را از نصف ماترک به یک چهارم آن حجب 

کنند، از خود همان زوج باشند، بلکه هر فرع وارثی برای زوجه اعم از اینکه از  می

مشروط است، این  کند، و تنها آنچه خود او باشد یا غیر او، او را حجب نقصان می

کأن لم گونه مانع ارثی نداشته باشد، زیرا اگر مانعی در میان باشد  است که هیچ

 .کدام ار ورثه تأثیری ندارد رث زوج، و هیچتلقی شده و در سهم اإل یکن

 ـ حاالت زوجه در رابطه با ارث4
 :فرماید خداوند متعال می

﴿                           

       ﴾ (18/ نساء). 
و برای زنان مشا یک چهارم ترکة مشا است اگر فرزندی نداشته باشید و اگر مشا فرزندی »

 .«داشتید سهم مهسرانتان یک هشتم ترکه است
زوجه در رابطه با دریافت ارث دو حالت یابیم که  با توجه به این آیة شریفه در می

 :دارد

در صورتی که زوج فاقد فرزند یا فرزند پسر باشد، زوجه یک چهارم : حالت اول

 .گیرد ارث می

 .گیرد در صورت وجود فرزند، یا فرزند پسر، یک هشتم ارث می: حالت دوم

میراث زن در صورت فقدان فرزند و فرزند پسر یک چهارم : امام مالک گوید

اگر فرزند یا فرزند پسر داشت اعم از اینکه مذکر باشد یا مؤنث، بعد از اجرای . است
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یل فرمودة خدای متعال در گیرد؛ به دل وصیت و قضاء دیون، یک هشتم ماترک را می

 .آیة فوق

مراد از ولد از نظر جمهور، فرع وارث به سبب فرض یا تعصیب است، و شامل 

شود، ولی شامل اوالد  تر می و دختر پسر و پایینتر،  پسر دختر، پسرپسر و پایین

 .رحام هستندشود، زیرا آنان، ذوی األ ان نمیدختر

 ـ حاالت دختر صلبی در رابطه با اخذ ارث70
 :فرماید خداوند می

﴿                             

                 ﴾ (11/ نساء). 
 .«ترمجة آن قباًل ذکر شده»

رث خود اإل صلبی در رابطه با دریافت سهم با استدالل به این آیة کریمه دختر

 :دارای سه حالت است

 .پسر گیرد در صورت فقدان نصف ماترک را می: حالت اول

یک دختر، شوهر و یک : ت بودند ازبنابراین، اگر زنی فوت کرد و وارثان او عبار

گیرد، و شوهر یک چهارم ماترک را  رادر پدری، دختر، نصف ماترک را با فرض میب

 .گیرد گیرد، و برادر باقیمانده را با تعصیب می نیز با فرض می

میت فاقد فرزند باشد، دو سوم  اگر تعداد آنان دو نفر و بیشتر باشد و: حالت دوم

 .شود ماترک را حائز می

یک همسر و : با این توضیح، اگر شخصی فوت کرد و وارثان او عبارت بودند از

سه دختر و یک برادر شقیقی، همسر به علت وجود فرع وارث یک هشتم ارث را 

را با تعصب ی باقیمانده گیرند، و برادر شقیق گیرد، و سه دختر دو سوم ماترک را می می

 .گیرد می
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در صورتیست که دختر، یا دختران، یا برادر، یا برادران در ارث سهیم : حالت سوم

و . گیرد باشند، که در این صورت سهم او نصف سهم برادر بوده و با تعصیب آن را می

 .در صورت تعدد دختران و پسران یا تعدد یکی از این دو نیز همین حکم دارند

وضیح، اگر شخصی فوت کرد و یک دختر و یک پسر از خود به با توجه به این ت

جای گذاشت همة ترکه سه سهم شده و دختر، یک سهم و برادر، دو سهم را دریافت 

 .دارند می

 ـ حاالت خواهر شقیقه در رابطه با اخذ ارث77
 :فرماید خداوند می

﴿                                  

                                 

                         ﴾ (126/ نساء). 
حنوة میراث کسی که مرده است و فرزند، و پدری از خود به جای  دربارة)پرسند  از تو می»

حکم صادر  (است)کالله  (چنین کسی که مشهور به)خداوند دربارة : ، در پاسخ بگو(نگذاشته است
( پدری و مادری، یا پدری)اهری بود اگر مردی وفات کند و فرزندی نداشت و دارای خو: کند می

پدری و مادری، یا »و فرزندی نداشته باشد برادر ( و اگر خواهری مبیرد)نصف ترکه از آن او است، 
برند،  برد، و اگر دو خواهر یا بیشتر بودند دو سوم ترکه را به ارث می مهة ترکه را به ارث می «پدری

  «برد دی به اندازة سهم دو زن ارث میو اگر برادران و خواهران باهم باشند هر مر
 :و خواهر شقیقه در رابطه با گرفتن میراث پنج حاالت دارد

و متوفی، فرزند، یا فرزند فرزند و پدر و برادر شقیق نداشت،  هرگاه تنها باشد: اول

 .گیرد نصف ماترک را می

کند،  اگر دو خواهر و بیشتر بودند و کسی نباشد که آنان را تعصیب و حجب: دوم

 .گیرند دو سوم ماترک را می

 .کند اگر برادر یا برادران شقیق داشتند، مذکر دو برابر سهم مؤنث را اخذ می: سوم
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اگر متوفی، دختر یا دختر پسر همراه خواهر داشت، در این صورت خواهر : چهارم

رث از جانب اصحاب فروض، اإل ریافت سهمشقیقه، عصبه محسوب و بعد از د

دارد و اگر بیش از یک خواهر باشند باقیمانده را به  با تعصیب دریافت می باقیمانده را

 .نمایند تساوی میان خود تقسیم می

اگر متوفی پسر، یا پسر پسر، و یا پدر از خود به جای گذاشت در هر کدام : پنجم

 .(ماند بهره می ارث بی از. )شود از این حاالت خواهر حجب می

ث مذکر مانند پسر و پسر پسر، یا وجود اصل یعنی در صورت وجود فرع وار

 .گردد وارث مذکر مانند پدر بنا به اتفاق همه، و نزد ابوحنیفه به وسیلة جد، حجب می

بنابراین، اگر شخصی بمیرد و وارثان او یک همسر و یک خواهر شقیقه و مادر 

 .گیرند باشند به این ترتیب ارث می

توفی پسر و دختر ندارد، و خواهر او گیرد چون م همسر او یک چهارم ترکه می

گیرد چون فرع  گیرد چون تنها است، و مادر او یک سوم ترکه می نصف ترکه می

 .وارث وجود نداشته و بجز یک خواهر، خواهر و برادر دیگری ندارد

و اگر زنی فوت کند و وارثان او، شوهر و یک دختر و یک پسر و یک برادر پدری 

گیرد چون فرع وارث وجود  شوهر یک چهارم ترکه می و یک خواهر پدری باشند،

گیرد چون تنها است و معصب ندارد، و دختر پسر  دارد، و دختر، نصف ترکه را می

گیرد چون متوفی دختر دارد، و سهام این دو، دو سوم ترکه را  یک ششم ترکه می

ر دو برابر کند و باقیماندة آن برای برادر و خواهر پدری بوده و سهم براد تکمیل می

 .باشد سهم خواهر می

شوهر، و یک خواهر شقیقه، و : و اگر زنی فوت کرد و وارثان او عبارت بودند از

گیرد چون فرع وارث  یک دختر پسر، در این صورت شوهر یک چهارم ترکه می

الغیر  باشد چون به علت وجود دختر پسر، عصبة مع وجود دارد، و خواهر شقیقه می

 .شود محسوب می
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اگر شخصی فوت کرد و یک پسر پسر، و یک خواهر شقیقه داشت، تمام ترکه و 

 .کند برای پسر پسر بوده و خواهر شقیقه را حجب می

واگر شخصی فوت کند و دارای یک دختر، و یک همسر، و پدر، و دو خواهر 

گیرد چون تنها است  دختر، نصف ترکه می: گیرند شقیقه باشد به این صورت ارث می

گیرد چون فرع وارث  ارد او را تعصیب نماید، و همسر یک هشتم ترکه میو کسی ند

گیرد، و دو خواهر شقیقه به  وجود دارد، و پدر یک ششم ترکه را فرض و تعصیب می

 .شوند واسطة پدر حجب می

 

 ـ حاالت خواهران پدری در رابطه با اخذ ارث71
 :خواهران پدری در رابطه با میراث هفت حالت دارند

ر تنها باشد و خواهر پدری و خواهر شقیقه، و معصب و حاجب نداشته باشد ـ اگ1

 .گیرد نصف ترکه را می

ـ اگر دو نفر و بیشتر باشند و خواهر شقیقه و معصب و حاجب نداشته باشند، دو 2

 .گیرند سوم ترکه را می

ا ـ اگر تنها بوده و یک خواهر شقیقه نیز داشته باشد، یک ششم ترکه را گرفته و ب6

 .شود سهم خواهر شقیقه دو سوم ترکه تکمیل می

ـ اگر یک برادر پدری داشته و حاجب نداشت به وسیلة برادرش عصبة بالغیر 4

 .گردد می

گردد  الغیر می ـ در صورت وجود دختر، یا دختر پسر و فقدان حاجب، عصبة مع6

 :و حجب و از میراث به یکی از این دو صورت خواهد بود

ای  ة پسر، یا پسر پسر، و پدر، و برادر شقیق، و خواهر شقیقهـ حجب، به واسط1

 .الغیر گردد که عصبة مع



 فقه جامع بانوان        121

 

ـ حجب، به واسطة دو خواهر شقیقه، مادام برادر پدری نداشته باشد، چون برادر 2

پدری، خواهر، یا خواهران پدری را عصبه کرده و در این صورت سهم مذکر دو برابر 

 .سهم مؤنث خواهد بود

 با اخذ ارث رابطه دختران پسر در ـ حاالت75
منظور از دختر پسر هر مؤنثی است که به واسطة پسر با میت نسبت دارد هر اندازه 

 .درجة پدرش پایین باشد

بنا به اجماع فقها دختر پسر، به منزلة دختر به حساب آمده به شرط اینکه میت 

حاالت را دارا و از لحاظ فرض و تعصیب در اخذ ارث همان . دختر نداشته باشد

 .باشد می

 :بنابراین، دختر پسر، در اخذ ارث شش حالت دارد

ـ در صورت فقدان دختر و معصب و حاجب، و تنها بودن، نصف ترکه را 1

 .گیرد می

ـ اگر دو نفر و بیشتر بوده و فاقد معصب و حاجب باشند و میت دختری نداشته 2

 .گیرند باشد، در سوم ترکه را می

دختر میت یا دختر پسر باالتر از آنها به شرط اینکه معصب و  ـ در صورت وجود6

 .گیرند حاجب نداشته باشند، یک نفر باشد یا بیشتر، یک ششم ترکه را می

تر از او قرار دارد عصبه  ـ به واسطة وجود پسر پسری که در درجة اول، یا پایین4

 .گردد می

ای اینکه بتواند باقیماندة و در صورتی که میت دو دختر داشته باشد، دختر پسر بر

ارث را بگیرد نیاز به پسر پسر یا پسر پسر پسر دارد تا با وی عصبه شود، آنگاه 

 .کنند باقیمانده را با اعطاء دو برابر سهم مؤنث به مذکر، میان خود تقسیم می

و اگر پسر پسر وجود نداشته و از دو سوم ترکه چیزی باقی نمانده باشد، دختر 

 .ردپسر ارثی ندا
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ـ در صورت وجود دو دختر و بیشتر، و فقدان پسر پسر یا پسر پسر پسری 6

 .شود تر از او، حجب می پایین

ـ در صورت وجود پسر و پسر پسری باالتر از خود، از گرفتن ارث محروم 3

 .گردد می

 ـ حاالت مادر در اخذ ارث79
 :فرماید خداوند متعال می

﴿                              

                       ﴾ (11/ نساء). 
اشد و اگر دارای برند هرگاه برای متوفی فرزند ب و هر یک از پدر و مادر یک ششم ارث می»

و )فرزند نباشد و پدر و مادر او وارث باشند سهم مادر، یک سوم است ولی اگر متوفی دارای برادران 
 .«است سهم مادر یک ششم است (خواهران

 :مادر در اخذ میراث سه حالت دارد

ـ هرگاه فرع وارث یا بیش از یک نفر از خواهران و برادران میت وجود داشتند 1

 .گیرند یک ششم ماترک را به ارث میمادر میت، 

منظور از فرع وارث، فرع وارث به واسطة فرض یا تعصیب است مانند دختر و 

رحام است مانند پسر األ ر پسر، و فرع وارثی که از ذویدختر پسر، و مانند پسر، و پس

 .دختر یا دختر دختر منظور نیست

اهران و برادران دو نفر و منظور از تعدادی از خو: جمهور صحابه و فقهاء گویند

بیشتر است خواه همه مذکر باشند یا مؤنث یا از هر دو طبقه باشند، خواهران و 

 .برادران پدر و مادری باشند، یا پدری، یا مادری

ـ اگر میت فرع وارث، و تعدادی از برادران و خواهران، به طور مطلق نداشت و 2

ر و مادر، و همسر نبود، یک سوم ماترک میراث منحصر به پدر، و مادر، و شوهر، یا پد

 .گیرد را با فرض می
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ـ در حالتی که وارثان میت منحصر به پدر، و مادر، و همسر یا پدر، و مادر، و 6

 .گیرد شوهر، باشند مادر، یک سوم باقیمانده از نصیب یکی از زوجین را می

 ـ حاالت جدات در اخذ ارث73
راث یآمد و تقاضای م سزد ابوبکر صدیقای به ن جده»: گوید س بن ذؤئب قبیصة

در کتاب خدا سهمی برای شما تعیین نشده و در سنت : به وی گفت سکرد، ابوبکر

ای برگرد  دانم سهمی برای شما در نظر گرفته شده باشد، به خانه نیز نمی صاهلل رسول

در محضر : شعبه گفت از مردم سؤال کرد، مغیره بن. تا از مردم سؤال کنم

آیا کسی دیگر با : گفت سابوبکر. بودم، که یک ششم را به جده داد صاخد رسول

مسلمة انصاری بلند شد و گفتة مغیره را تکرار کرد،  شما بود؟ در این میان محمدبن

ای دیگر  جده سسپس در زمان خالفت عمر. آن را تنفیذ کرد سآنگاه ابوبکر صدیق

در کتاب خدا : به وی گفت سخواست، عمر آمد و میراث خود را می سبه نزد عمر

کرده برای غیر شما بوده، و  سارثی برای شما ذکر نشده است، و قضاوتی که ابوبکر

توانم چیزی بر فرایض بیفزایم، ولی مقدار آن یک ششم است، اگر دو جده،  من نمی

ما تنها باشد یک ششم مال او شود و هرکدام از ش باهم بودید میان شما تقسیم می

 .(ماجه از مالک، ابوداود، ترمذی و ابنروایت ) .«است

آمدند و تقاضای  سهر دو جدة میت به نزد ابوبکر صدیق: محمد گوید بن و قاسم

رث خود کردند، ابوبکر خواست فقط برای جدة مادری سهمی اختصاص دهد، اإل سهم

کنی که اگر او مرده بود و  ای را از ارث محروم می شما جده: مردی از انصار گفت

برای هر دو جده یک ششم را  سگرفت، آنگاه ابوبکر ش زنده بود، از او ارث میا نوه

 .(روایت از مالک) .قرار داد

 

 ـ منظور از جده کیست؟76
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جده در اینجا کسی است که به واسطة یک نفر از صاحبان فرض با میت، نسبت 

یدا کند؛ مانند پیدا کند؛ مانند مادر مادر، یا به واسطة یک نفر از عصبه با میت، نسبت پ

رحام با میت نسبت پیدا کند، مانند مادر پدر األ ر، و اگر به واسطة یکی از ذویمادر پد

 .مادر ارثی نداشته و منظور نیست

 .جده در رابطه با اخذ میراث از دو حالت برخوردار است

جده اعم از اینکه از جهت مادر باشد یا پدر، هرگاه تنها باشد یک ششم ترکه  (1)

گیرد و اگر بیش از یک نفر باشند و در یک درجة مساوی قرار گیرند در یک  یرا م

 .ششم شریک هستند

مادر مادر مادر، و مادر : مانند اینکه کسی فوت کند و وارثان او عبارت باشند از

مادر پدر، و مادر پدر پدر، و یک پسر، در این صورت یک ششم ترکه میان هر سه 

 .گیرد شود و پسر، باقیمانده را با تعصیب می جده به طور تساوی تقسیم می

بینیم که جدات به علت مساوات در درجه، به طور مشترک یک ششم  در اینجا می

 .گیرند ارث را می

شود، و با وجود  در صورت وجود مادر، جده به طور مطلق از ارث محروم می (2)

وجود پدر، جدة و با . شود جدة نزدیک از جهت پدر، یا مادر، جدة بعید حجب می

که با وجود جدی که به میت نزدیکتر بوده و به واسطة او  گردد، چنان پدری حجب می

 .شود کند حجب می با میت نسبت پیدا می

امری که به نزد ما مورد اجماع قرار گرفته و اختالفی در آن نیست : امام مالک گوید

ر مادر، با وجود مادر ارثی ر دارند، این است که مادو علمای منطقة ما بر آن اتفاق نظ

 .ندارد

 .گیرد ولی در صورت فقدان مادر، یک ششم ترکه را با فرض می

و در صورت فقدان پدر و مادر، یک . و مادر پدر با وجود پدر و مادر ارثی ندارد

 .گیرد ششم ترکه را با فرض می
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در هرگاه مادر پدر، و مادر مادر باهم جمع شدند و میت بجز آن دو، پدر و ما

تر باشد یک  ام که اگر مادر مادر، نزدیک من شنیده: نداشت امام مالک دربارة آن گوید

ششم از آن او است نه مادر پدر، و اگر مادر پدر به میت نزدیکتر بوده یا هر دو در 

یک درجه قرار داشتند، در هر صورت، یک ششم به طور مساوی میان دو جده تقسیم 

 .شود می

کدام از جدات میراث ندارند،  بجز برای این دو جده، هیچ: یدافزا و در ادامه می

بعد از ایشان، . به جده ارث داده است صخدا چون به من رسیده است که رسول

در مورد میراث جده از مردم پرس و جو کرده تا اینکه برایش ثابت شده که  سابوبکر

آمد و  سور عمرای دیگر به حض به جده ارث داده است بعد از او جده صخدا رسول

توانم چیزی بر فرایض بیفزایم اگر باهم جمع بودید، یک  من نمی: به وی گفت سعمر

گردد، و هرکدام از شما به میت نزدیکتر باشد یک ششم  ششم، میان شما تقسیم می

 .مال او است

کسی از صدر اسالم تا به امروز جز به  ایم هیچ ندانسته: امام مالک در ادامة آن گوید

 .ای دیگر ارث داده باشد مادر، و مادر پدر به جدهمادر 

بنابراین، اگر کسی فوت کند و وارثان او، مادر و یک پسر، و مادر مادر، و مادر پدر 

گیرد چون میت، پسر دارد و باقیماندة ترکه  باشند، مادر یک ششم ترکه  را با فرض می

 .شوند یبا تعصیب برای پسر است و هر دو جده به واسطة مادر حجب م

و هرگاه کسی فوت نماید و وارثان او، مادر مادر، و مادر پدر و یک پسر باشند، 

ده با تعصیب از شود و باقیمان یک ششم ترکه به طور مساوی میان دو جده تقسیم می

کسی فوت کند و وارثان او، مادر پدر، و مادر مادر مادر، و یک  و اگر. آن پسر است

ه تنها از آن مادر پدر است چون به میت نزدیکتر است، پسر پسر باشند، یک ششم ترک

شود، و باقیماندة ترکه با تعصیب از آن  و مادر مادر مادر به واسطة مادر پدر حجب می

 .پسر پسر است
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و اگر زنی فوت کند و وارثان او، شوهر، و مادر مادر مادر، و پدرپدر، و مادر 

گیرد چون میت، فرع  ا با فرض میپدرپدر باشند، در این صورت شوهر، نصف ترکه ر

گیرد، و باقیمانده با  وارث ندارد، و مادر مادر به تنهایی یک ششم ترکه را با فرض می

شود چون از طریق او  تعصیب از آن جد است، و مادر جد، به واسطة جد حجب می

 .کند با میت نسبت پیدا می

 ـ حاالت پدر در اخذ ارث75
تر، پدر میت یک  نند پسر و پسر پسر، و پایینـ در صورت وجود فرع وارث ما1

 .گیرد ششم ترکه را با فرض می

یک پسر و یک : بنابراین هرگاه مردی فوت کرد و وارثان او عبارت بودند از

گیرد چون فرع وارث وجود  همسر، و پدر، همسر یک هشتم ماترک را با فرض می

رع وارث وجود دارد، و دارد زیرا ف دارد، و پدر، یک ششم ماترک را دریافت می

 .برد باقیمانده را پسر از طریق تعصیب می

ـ هرگاه فرع وارث مؤنث مانند دختر یا دختر پسر با وی باشد یک ششم را با 2

 .برد فرض و باقیمانده از سهم دختر، یا ختر پسر را با تعصیب می

که اگر شخصی فوت کرد و دارای یک دختر و پدر بود، دختر نصف تر: برای مثال

گیرد، و پدر یک ششم را با فرض و باقیمانده را با تعصیب دریافت  را با فرض می

 .دارد، چون میت، دختر از خود به جای گذاشته است می

و اگر شخصی فوت کرد و دارای همسر، و دختر، و دختر پسر، و پدر بود، همسر 

که را بر گیرد چون فرع وارث وجود دارد و دختر نصف تر یک هشتم را با فرض می

گیرد  دارد چون تنها و بدون معصب است، و دختر پسر یک ششم را با فرض می می

گیرد  چون میت، دختر دارد و پدر یک ششم را با فرض و باقیمانده را با تعصیب می

 .چون میت، فرع وارث مؤنث از خود به جای گذاشته است

را گرفته و اگر  ـ در صورت فقدان فرع وارث باقیمانده از سهام اصحاب فروض6

 .گیرد فاقد اصحاب فروض نیز بود تمامی ترکه را با تعصیب می
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بنابراین، اگر شخصی فوت نماید و از خود، پدر و همسر به جای گذارد، همسر، 

گیرد چون فرع وارث در میان نیست، و پدر نیز  یک چهارم ترکه را با فرض می

 .فقدان فرع وارثدارد به علت  باقیماندة ترکه را با تعصیب بر می

دارد، چون  و اگر میت، تنها پدر داشت، پدر تمام ماترک را با تعصیب دریافت می

 .فاقد فرع وارث است

و به همین صورت اگر میت پسر دختر و پدر، از خود به جای گذاشت پدر تمام 

گیرد، چون پسر دختر هر چند فرع  ترکه را علیرغم وجود پسر دختر با تعصیب می

 .رحام استاأل لی وارث نیست، زیرا از ذویت ومیت اس

 ـ حاالت جد در اخذ ارث71
جد عاصب کسی است که میان او و . جد عاصب، و جد رحمی: جد دو نوع است

میت، واسطة مؤنث وجود نداشته باشد، مانند پدر پدر، و پدر پدر پدر، و باالتر که در 

میت واسطة مؤنث وجود  و جد رحمی کسی است که میان او و. اینجا منظور او است

پدر مادر، و پدر جده خواه از جهت مادر باشد، یا از جهت پدر، که : داشته باشد مانند

رحامی است که با األ ورد نظر و بحث ما نیست، زیرا از ذویاین نوع جد در اینجا م

 .گیرد وجود صاحبان فرض نسبی و وجود یکی از عصبات نسبی نیز ارث نمی

فوق، به این مسئله نیز توجه کنید که به اتفاق فقهاء به غیر از با توجه به موضوع 

تواند جد عاصب را از ارث منع کند، چون به واسطة پدر با میت  کسی نمی پدر، هیچ

هرکس به واسطة کسی دیگر با : کند، و قاعدة کلی در ارث این است ارتباط پیدا می

کند و تنها برادران و خواهران  می میت ارتباط داشته باشد، آن واسطه او را از ارث منع

مادری از این قاعده مستثنی هستند که با وجود مادر نیز که واسطة میت و ایشان 

 .گیرند است، ارث می

و اگر پدر وجود نداشته و به جای او، جد وارث باشد، حکم او در صورت وجود 

 .کند ان، تفاوت مییکی از برادران و خواهران پدر و مادری، یا پدری میت، یا فقدان آن
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برای جد،   ثابت عفان، و زیدبن خطاب، عثمان بن عمربن: گوید سیاسر سلیمان بن

 .اند در صورت وجود برادران و خواهران میت، یک سوم را تقدیر کرده

ایم  فهیمده( دیار مالک)آنچه به نزد ما، مورد اتفاق بوده و از علماء دیار ما : گوید

 .گیرد جود پدر هیچ ارثی نمیاین است که پدر پدر با و

 .برد در صورت وجود پسر، یا پسر پسر، جد یک ششم ارث می

در و این در صورتی است که متوفی، مادر، یا خواهر پدری نداشته باشد، زیرا 

 .رث آنان داده خواهد شداإل صورت وجود آنان، ابتدا سهم

ششم برای جد، تقدیر بنابراین، اگر یک ششم میراث یا بیشتر، باقی مانده بود یک 

 .گردد می

 و خواهران میت، ارث جد، در صورت فقدان برادرانالف ـ 

هرگاه همراه جد، یکی از برادران و خواهران پدر و مادری، یا پدری میت وجود 

و این . گیرد نداشت، جد، حکم پدر را خواهد داشت، و تنها یک ششم را با فرض می

 .ر، مانند پسر، یا پسر پسرداشته باشدهم در صورتی است، میت فرع وارث مذک

بنابراین، اگر کسی فوت کند و جد، و یک همسر، و یک پسر از خود به جای 

گذاشت، سهم همسر یک هشتم ترکه است چون میت، پسر دارد، و سهم جد نیز به 

 .خاطر وجود پسر میت یک ششم است و باقیماندة ارث با تعصیب از آن پسر است

ششم د فرع وارث مؤنث مانند دختر و دختر پسر، یک و جد، در صورت وجو

 .گیرد ترکه را با فرض و باقیمانده را از طریق تعصیب می

بنابراین، اگر کسی فوت کند و از خود یک دختر پسر و جد به جا بگذارد، دختر، 

گیرد، و جد یک ششم آن را با فرض و باقیمانده را از راه  نصف ترکه را با فرض می

 .فت خواهد کردتعصیب دریا

و در صورت فقدان فرع وارث به طور مطلق، جد فقط از طریق تعصیب ارث 

گیرد بنابراین، اگر کسی فوت کند و وارثان او یک همسر، و جد باشند، همسر یک  می
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گیرد چون فرع وارث وجود ندارد، و جد نیز به خاطر عدم فرع  چهارم ترکه را می

 .ردگی وارث باقیمانده را با تعصیب می

 به همراهی برادران و خواهران میت،ب ـ میراث جد، 

به اتفاق جمیع علما جد، برادران و خواهران مادری را حجب، ولی در مورد 

 .حجب برادران و خواهران پدر و مادری، یا پدری توسط جد، علما اختالف نظر دارند

جبل، و  بنابرمذهب ابوبکر، عثمان، عایشه، ابوهریره، ابوموسی اشعری، معاذبن

جد، تمامی برادران و خواهران پدر و مادری، یا یکی از این دو را   عبداهلل بن عباس

ها، ابوثور، مزنی و فقهایی  و ابوحنیفه، ظاهری. حجب کرده و کامالً حکم پدر را دارد

ریم در بسیاری از آیات اند، با این استدالل که قرآن ک دیگر از این رأی تبعیت کرده

را بر جد نیز اطالق کرده است، و این اطالق قرآن مقتضی آن است  «أب»خود واژة 

، به منزلة پدر است و چون پدر، (در صورت فقدان پدر)که جد، در ارث و حجب 

کند، پس جد نیز آنان را حجب  برادران و خواهران را از هر جهت باشند حجب می

 .خواهد کرد

فرایض »: فرماید اند که می ودهستدالل نمنیز ا صخدا که به این حدیث رسول چنان

را به صاحبان و مستحقان آن ملحق کنید، و باقیمانده را به نزدیکترین مذکر به میت 

 .(روایت از بخاری، مسلم، ترمذی و بیهقی) .«اختصاص دهید

در واقع حدیث فوق مفید این مطلب است که باقیماندة ترکه به نزدیکترین مذکر 

همچنان که . لویت قرار دارد نه برادرون مطلب، جد در ابه میت داده شود، و برای ای

مخالفین این رأی که قائل به توریث برادران و خواهران پدر و مادری، یا پدری به 

 :اند باشند، به دالیل ذیل استدالل کرده همراهی جد می

جد در یک برادران و خواهران پدر، و مادری، یا پدری در نسبت با : اوالً، گویند

چون جد پدر پدر میت است، و برادر یا خواهر نیز پسر پدر مساوی قرار دارند، درجة 

 .میت است
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میراث برادران و خواهران به وسیلة کتاب ثابت شده است، بنابراین : اند ثانیاً، گفته

شوند مگر به وسیلة نصی از کتاب یا سنت، یا اجماع، و چنین نصی هم  حجب نمی

 .شوند موجود نیست لذا حجب نمی

 ـ حاالت برادران و خواهران مادری در اخذ ارث74
 :فرماید خداوند می

﴿                          

                              

                      ﴾ (18/ نساء). 
و  (یعنی نه فرزند و نه پدر و مادر داشته باشد)گذارد کالله باشد  اگر مرد یا زنی که ارث می»

گیرند اگر  آن برادر و خواهر یک ششم ارث میداشت، هر یک از  (مادری)یک برادر یا خواهر 
البته بعد از ( پسر و دختر)یک نفر باشند مهگی در یک سوم ارث باهم شریک هستند بیش از 

این است اندرز خداوند که دانا و بردبار . وصیت یا دین، وصیتی که سبب زیان حق نباشد
 .«است

ارث برادران و خواهران شود که شرط گرفتن  از این آیة کریمه چنین مستفاد می

نه پدر داشته باشد و نه پسر، و از نظر جمهور فقها مادری این این است که میت 

تر وارثی  منظور از کالله میتی است که از جانب پدر و باالتر و از جانب پسر و پایین

 .نداشته باشد

 :برای برادران و خواهران مادری در رابطه با اخذ ارث سه حالت وجود دارد

ـ یک ششم ماترک، در صورتی که تنها باشد و هیچ تفاوتی میان مذکر و مؤنث 1

 .نیست

ـ یک سوم ماترک، در صورتی که دو نفر و بیشتر باشند اعم از اینکه مذکر باشند 2

 .یا مؤنث یا ترکیببی از هر دو صنف باشند

 .ـ محرومیت از ارث در صورت وجود فرع وارث و اصل مذکر6
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و مراد از اصل . ، پسر، پسر پسر، دختر، و دختر پسر استمنظور از فرع وارث

 .باشد که پدر پدر جد عاصب می. مذکر، پدر، پدر پدر است

 ـ تعصیب و تعریف آن10
الف ـ تعصیب در لغت داللت بر احاطة چیزی دارد؛ برای مثال وقتی که زخمی را 

یب کرده است، و آن را تعص: پیچند تا خونریزی نکند در لغت عرب گویند با باند می

 .نامند پیچند عصابه یا تعصیبه می باندی را که زنان به دور سر خود می

شود که در صورت انفراد، تمام ترکه، و  ب ـ در اصطالح علما به کسی اطالق می

در صورت وجود صاحبان فرض، بعد از اینکه آنان سهم خود را دریافت کردند، 

صاحبان فرض تمام ترکه را گرفتند از ارث  شود، و گاهی اگر باقیمانده را حائز می

 .شود محروم می

شود که در صورت انفراد، مستحق کل  ج ـ از نظر فقها بر قرابتی خاص اطالق می

میراث است و در صورت وجود اصحاب فروض، مستحق باقیمانده از میراث 

 .باشد می

 :ـ ارث از طریق تعصیب1

عد از اصحاب فروض و اخذ کل ة بارث از طریق تعصیب عبارت از اخذ باقیماند

از ( مرد آزاد کننده)، در صورت فقدان اصحاب فروض، و ارث گرفتن معتق ماترک

 .باشد در صورت فقدان اصحاب فروض و عصبة نسبی می( بردة آزاد شده)عتیق 

 :ـ انواع عصبه2

 :عصبه بر دو نوع است

. گردد اطالق میالف ـ عصبة نسبی، که بر پسران شخص و خویشاوندان پدری او، 

وجه تسمیة آنان به عصبه بدین دلیل است که به هنگام رخداد مصایب و محنتها دور 

 .دارند او را گرفته و از او دفاع کرده و تا سرحد توان او را از هرگزندی مصون می

 .شود ب ـ عصبة سببی، که بر معتق و عصبة مذکر او اطالق می
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 :ـ انواع عصبة نسبی3

 .الغیر عصبة بالنفس، عصبة بالغیر، عصبة مع: ع استعصبة نصبی سه نو

عبارت از هر قریبی مذکر است که با میت نسبت داشته ولی این : عصبة بالنفس

به وسیلة مؤنث نیست، اعم از اینکه اتصال او با میت، مستقیم نسبت و اتصال تنها 

ادر شقیقی و مانند پسران و پدر، یا از راه مذکر و مؤنث باهم باشد مانند بر باشد

 .عموی شقیقی، یا تنها از راه مذکر باشد مانند برادر پدری و عموی پدری

 :ـ جهات عصبة بالنفس4

عصبة بالنفس چهار جهت دارد که در ارث بردن، بعضی از آنها مرتب بر بعضی 

ای اگر جهت اول موجود باشد سایر جهات دیگر را از ارث  دیگر است، به گونه

کند و  موجود باشد جهت سوم و چهارم را حجب میهت دوم کند، و اگر ج حجب می

 .نماید به همین صورت جهت سوم، جهت چهارم را حجب می

 .تر است شامل پسران و پسران ایشان و پایین: جهت اول

 .تنها پدر است: جهت دوم

های شقیقی و  شامل جدها، و برادارن شقیقی و پدری و برادر زاده: جهت سوم

 .باشد پدری می

شامل عموهای شقیقی و عموی پدری، پسر عموی شقیقی و پسر : ت چهارمجه

عموی پدری، عموی شقیقی پدر میت و عموی پدری پدر میت، پسر عموی شقیقی 

ر عموی پدری پدر میت، عموی جد شقیقی و عموی جد پدری، پسر سپدر میت و پ

 .عموی جد شقیقی، و پسر عموی جد پدری است

 :سعصبة بالنف ـ ارث گرفتن5

اگر از جهت عصبة بالنفس تنها یک نفر موجود باشد و صاحبان فرض هم در میان 

برد و اگر صاحبان فرض موجود باشند باقیماندة از  نباشند، تمامی ترکه را به ارث می

 .فرایض آنان را به ارث خواهد برد
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هت و اگر بیشتر از یک نفر بودند، تفصیل و برتری در میان آنان، ابتدا به وسیلة ج

 .است، سپس به وسیلةدرجه بوده و سپس به وسیلة قوت قرابت است

 :ـ برتری به وسیلة جهت6

جهت پسر مقدم بر سایر جهات : در رابطه با تفضیل به وسیلة جهت، باید گفت

برند  است؛ بنابراین، پدر و جد در صورت وجود پسر و پسر پسرتنها با فرض ارث می

 .برند شقیقی و پدری ارث نمیکدام از برادران و عموهای  و هیچ

اگر کسی فوت کند و پدر و پسر و برادر شقیقی از خود به جای گذارد، پدر میت 

گیرد چون میت، پسر دارد، و باقیماندة ارث را پسر، به وسیلة  یک ششم را با فرض می

 .گیرد تعصیب می

و در گردد  و اما برادر شقیقی به واسطة هر کدام از پسر و پدر متوفی حجب می

و . پدر استبرد چون جهت پسر مقدم برجهت  اینجا پدر از طریق تعصیب ارث نمی

سازد، زیرا ارث پدر تنها با فرض  ارث گرفتن پدر از پسر اشکالی بر این وارد نمی

است ولی ارث پسر به واسطة تعصیب بوده و میان ارث به واسطة فرض و ارث به 

تفضیل، جهت پدر بعد از جهت پسر قرار و در . واسطة تعصیب منافاتی وجود ندارد

دارد، ولی جهت پدر بر سایر جهات اعم از برادران و پسران آنان و عموها و پسران 

آنان، برتری دارد؛ به این معنی که اگر کسی فوت کند و پدر، و برادر شقیقی، و عموی 

اهد گرفت، گذارد، پدر میت به تنهایی تمام ترکه را به ارث خو پدری از خود به جا می

 .باشد بر دو جهت برادر و عمو میپدر مقدم زیرا جهت 

بعد از جهت پدر، جهت برادر و جد قرار دارد؛ بنابراین برادر شقیقی، یا پدری و 

 .جد، و پسر برادر شقیقی و پدری بر عموها و پسران آنها برتری دارند

به جای  بنابراین، اگر کسی فوت کند و برادر شقیقی و عموی شقیقی از خود

گیرد چون جهت برادر مقدم بر جهت  گذارد، برادر شقیقی، کل ترکه را به ارث می

 .عمو است
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و اگر کسی فوت کند و دارای همسر، و مادر، و پسر برادر پدری و پسر عموی 

دارد چون فرع  شقیقی باشد، در این صورت همسر، یک چهارم ترکه را دریافت می

گیرد چون میت فاقد فرع  یک سوم ترکه را می وارث وجود ندارد، و مادر متوفی

و پسر برادر . وارث است، و تعدادی از برادران و خواهران میت نیز وجود ندارند

برد،  گیرد، ولی پسر عموی شقیقی ارثی نمی پدری باقیمانده را از طریق تعصیب می

 .زیرا جهت برادر مقدم بر جهت عمو است

 

 :ـ برتری به واسطة نزدیکی درجه7

هرگاه عصبة میت بیش از یک نفر بوده و همه در یک جهت قرار داشتند، برتری 

شود که به میت نزدیکترند؛ برای مثال پسر، مقدم بر پسر پسر است  به کسانی داده می

باشند، و عموی  و برادر شقیقی و برادر پدری مقدم بر پسر برادر شقیقی و پدری می

 .باشند شقیقی و پسر عموی پدری میشقیقی و عموی پدری مقدم بر پسر عموی 

بنابراین، اگر شخصی فوت کرد و از خود، پسر، و پسرپسر به جای گذاشت، در 

گیرد چون از پسر پسر، به میت نزدیکتر  این صورت پسر به تنهایی تمام ارث را می

است و اگر کسی فوت کرد و از خود، دختر، و دختر پسر، و برادر پدری، و پسر 

جای گذاشت، دختر نصف ترکه را با فرض خواهد گرفت چون تنها به برادر شقیقی 

گیرد که با احتساب سهم دختر، دو سوم  است، و دختر پسر، یک ششم ترکه را می

ترکه را تکمیل خواهند گرفت، و برادر پدری باقیمانده را خواهد گرفت و پسر برادر 

هر دو در یک جهت  شقیقی را حجب خواهد کرد چون به میت نزدیکتر است، هرچند

 .که جهت برادر است قرار دارند

 :ـ برتری به واسطة قوت قرابت 8



 فقه جامع بانوان        138

 

اگر عصبة موجود همگی در جهت و درجه متحد بودند، در این صورت برتری به 

کسی است که از قوت قرابت بیشتری برخوردار است، و کسی که از ناحیة پدر و مادر 

 .نها از ناحیة پدر با میت ارتباط داردبا میت ارتباط دارد مقدم بر کسی است که ت

بنابراین، اگر شخصی بمیرد و دارای برادر شقیقی و برادر پدری باشد، تنها برادر 

گیرد چون در نسبت با برادر پدری از قوت قرابت بیشتری برخوردار  شقیقی ارث می

 و اگر میت، دارای عموی شقیقی و عموی پدری باشد، عموی شقیقی به تنهایی. است

گیرد، چون در نسبت با عموی پدری از قوت قرابت بیشتری  تمام ترکه را می

 .برخوردار است

ولی اگر افراد عصبة بالنفس در جهت و درجه، و قوت قرابت متحد باشند، در اخذ 

 .ارث همگی مساویند

بنابراین اگر متوفی دارای چند برادر شقیقی، یا عموی شقیقی باشد، ترکه را به طور 

 .کنند یان خود تقسیم میتساوی م

 

 ـ عصبة بالغیر17
عصبة بالغیر، عبارت از هر مؤنثی است که در درجة خود، مذکری همراه دارد که 

اگر مذکر در میان نبود و خود، تنها بود نصف ترکه، و اگر متعدد بودند دو سوم ترکه 

 .گرفت را می

 :شروط آن

نداشته باشد به واسطة غیر، اگر سهم معینی . ـ مؤنث و دارای سهم معینی باشد1

 .عصبه نخواهد شد

دختر دختر، به واسطة پسر دختر، یا دختر خواهر یا پسر خواهر عصبه : برای مثال

شود، چون همگی آنان از  مینخواهد شد، و دختر عمو به واسطة پسر عمو عصبه ن

 .رحام هستند و سهمی از ارث ندارنداأل ذوی
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پس اگر . راد، یا دو سوم، در حالت تعدد باشدـ باید فرض او، نصف در حالت انف2

گردد؛ بنابراین، مادر، به واسطة پدر و جده به  فرض او، غیر آن باشد عصبة بالغیر نمی

 .گردند واسطة جد، عصبه نمی

گرداند در درجه و قوت قرابت مؤنث قرار  ـ باید مذکری که مؤنث را عصبه می6

قط با برادر شقیقی، و خواهر پدری فقط با داشته باشد؛ به همین خاطر خواهر شقیقه ف

 .گردند برادر پدری، و دختر فقط با پسر عصبه می

در صورت نیاز )شود، چون او دختر پسر را  از این قاعده، پسر پسرپسر مستثنی می

گرداند و آن هم بدین خاطر  عصبه می( او قرار نداردبه او علیرغم اینکه در درجة 

ر است از میراث محروم نگردد در حالی که میراث به است کسی که به میت نزدیکت

 .شود که نسبت به او، به میت دورتر است کسی منتقل می

شود که مذکر دو برابر مؤنث را  و در صورت عصبة بالغیر این حکم جاری می

بگیرد؛ برای مثال اگر کسی فوت کند و برادر و خواهر پدر و مادری داشته باشد، برادر 

 .ر را به ارث خواهد برددو برابر خواه

دختر، دختر پسر، : عصبة بالغیر منحصر به چهار نفر از اناث است که عبارتند از

خواهر شقیقه و خواهر پدری است که در درجة و قوت قرابت ایشان، مذکری قرار 

 .داشته باشد

 الغیر ـ عصبة مع11
لی به وسیلة الغیر عبارت از هر مؤنثی است که دارای فرض مقدر بوده و عصبة مع

گردد و با این وجود در این عصوبت با وی مشارکت ندارد و  مؤنثی دیگر عصبه می

منحصر به خواهر شقیقه و خواهر پدری است آن هم در ( الغیر عصبة مع)عصوبت این 

 .زمانی که با یکی از این دو، دختر میت، یا دختر پسر میت وجود داشته باشد

خواهری که همراه دختر، یا دختر پسر میت است  :الغیر این است نتیجة تعصیب مع

باقیماندة ترکه بعد از اصحاب فروض را خواهد گرفت، و همانند سابق از اصحاب 

خواهر شقیقه مانند برادر شقیقی . شود و نتیجة دیگر آن این است فروض محسوب می
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و کند،  کرد، او نیز آن را حجب می بوده و هر کسی را که برادر شقیقی حجب می

کند که او در صورت  خواهر پدری نیز، مانند برادر پدری همان کسانی را حجب می

 .کند وجود حجب می

اگر کسی فوت کند و وارثان او، یک دختر پسر، و یک خواهر شقیقه، و : برای مثال

یک خواهر پدری باشند، در این صورت دختر، نصف ترکه را از طریق فرض گرفته و 

گیرد،  گیرد، و خواهر پدری چیزی نمی را از طریق تعصیب می خواهر شقیقه باقیمانده

 .شود الغیر گردیده حجب می زیرا به وسیلة خواهر شقیقه که عصبة مع

و اگر کسی فوت کند و وارثان او، یک دختر، و یک خواهر پدری، و یک عموی 

شقیقی باشند، در این صورت دختر، نصف ترکه را از طریق فرض خواهد گرفت، و 

هر پدری باقیماندة ترکه را از طریق تعصیب خواهد گرفت، ولی عموی شقیقی به خوا

 .شود واسطة خواهر پدری که به واسطة غیر، عصبه گردیده است، حجب می

 ـ حجب، و تعریف آن15
حجب در لغت به معنای منع است، و در اصطالح فقها عبارت از منع شخص از 

 .صی دیگر استتمامی میراث یا بعضی از آن به وسیلة شخ

 :ـ انواع حجب1

 :حجب حرمان و حجب نقصان: حجب بر دو نوع است

 : اول؛ حجب حرمان

در حالتی است که شخصی اهلیت ارث را داشته ولی به واسطة وجود شخص 

این نوع حجب، همة اصحاب فروض و عصبات را در . گردد دیگر از ارث محروم می

 .هر، همسر، پدر، مادر، پسر و دخترشو: گیرد بجز شش نفر که عبارتند از بر می

 :کنندگان سامی حجباـ صاحبان فرض که حجب حرمان شده و 2

 :شوند عبارتند از صاحبان فرض که حجب حرمان می

 دختر پسر، خواهر شقیقه، خواهر پدری، خواهر مادری، برادر مادری، جد، و جده، 
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دختر پسری که از وی دختر پسر به وسیلة پسر، و پسر پسر، و دو دختر، و دو ( 1)

تر از او  ای پایین شوند، مادام در درجة او، یا درجه به میت نزدیکتر باشند حجب می

 .پسر پسر، وجود نداشته باشد

 .گردد خواهر شقیقه به واسطة پسر، و پسرپسر، و پدر حجب می( 2)

خواهر پدری به واسطة پسر، و پسر پسر، و پدر و برادر شقیقی، و دو خواهر ( 6)

البته این در صورتی است که برادر پدری نداشته باشد، زیرا . شود قیقه حجب میش

همچنین خواهر پدری به وسیلة یک . گرداند برادر پدری خواهر پدری را عصبه می

شود، و آن هم در حالتی است که  الغیر شده حجب می خواهر شقیقه که عصبة مع

 .میت، دختر، یا دختر پسر داشته باشد

واهر پدری و برادر پدری به طور مطلق در صورت وجود فرع وارث، خ( 6و  4)

 .شوند یا وجود اصل مذکر حجب می

فرع وارث اعم از اینکه پسر یا پسر پسر، دختر، یا دختر پسر باشد، و منظور از 

 .اصل مذکر همان پدر است

 .شود جد به واسطة پدر، و جد نزدیکتر به میت حجب می (3)

مادر باشد یا مادر پدر به واسطة مادر، و جدة نزدیکتر جده، اعم از اینکه مادر  (6)

و به واسطة پدری که واسطة میان او و میت ( از هر جهتی باشد)به میت 

 .شود است، و به واسطة جدی که واسطة میان او و میت است، حجب می

 :کنندگان حجب شوند و اسامی ـ عصباتی که حجب می3

 :از شوند عبارتند عصباتی که حجب حرمان می

پسرپسر، برادر شقیقی، برادر پدری، پسر برادر شقیقی، پسر برادر پدری، عموی 

شقیقی، عموی پدری، پسر عموی شقیقی، پسر عموی پدری، عموی شقیقی پدر، 

عموی پدری پدر، پسر عموی شقیقی پدر، پسر عموی پدری پدر، عموی شقیقی جد، 

 .ری جدعموی پدری جد، پسر عموی شقیقی جد، و پسر عموی پد

 .شود پسر پسر به واسطة پسر، و پسر پسر باالتر از خود حجب می( 1)
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 . شود و برادر پدری برادر شقیقی به واسطة پسر، و پسرپسر و پدر، حجب می( 2)

ای که عصبة  به واسطة پسر، و پسرپسر، و جد، و برادر شقیقی، و خواهر شقیقه

 . شود بالغیر گردیده باشد، حجب می

ر پدری به واسطة پسر برادر شقیقی، و به واسطة پسر و پسر پسر، و پسر براد( 6)

ای که به واسطة غیر، عصبه گشته حجب  پدر، و جد و برادر شقیقی، و خواهر شقیقه

 .شود می

کنند،  عموی شقیقی، به واسطة پسر برادر پدری، و کسانی که او را حجب می( 4)

 .شود حجب می

کنند،  قی، و کسانی که او را حجب میعموی پدری به واسطة عموی شقی( 6)

 .شود حجب می

پسر عموی شقیقی به واسطة عموی پدری و نیز به واسطة کسانی که او را ( 3)

و به همین صورت، سایر عصباتی که به واسطة غیر . شود کنند، حجب می حجب می

 .شوند خود حجب می

 :دوم؛ حجب نقصان

بیشتر، و اخذ سهم کمتر به  حجب نقصان عبارت از تنازل شخصی از اخذ سهم

 .واسطة وجود شخصی دیگر است

با توجه به تعریف نقصان به این نکته نیز توجه کنید که حجب نقصان شامل هیچ 

گردد، بلکه مختص، به وارثانی است که صاحب فرض  کدام، از عصابت وارث نمی

ج نفر شود، بلکه منحصر به این پن هستند، و همة صاحبان فرض را نیز شامل نمی

 .شوهر، همسر، دختر پسر، خواهر پدری، و مادر: باشد می

شوهر به واسطة وجود فرزند یا فرزند پسر میت، یعنی به هنگام وجود پسر،  (1)

ترکه را یا پسر پسر یا دختر، یا دختر پسر، به جای دریافت نصف ترکه یک چهارم 

 .کند دریافت می
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  کنند حجب حجب نقصان میهمسر به واسطة همان کسانی که شوهر را ( 2)

 .کند چهارم ترکه یک هشتم ترکه را دریافت می نقصان شده و به جای یک

دختر پسر به واسطة خود دختر، و دختر پسری که از وی باالتر است، حجب ( 6)

نقصان شده و به جای نصف ترکه یک ششم ترکه را خواهد گرفت، آن هم به شرطی 

 .ه یا حجب حرمان کندکه کسی نباشد او را عصبه گردانید

خواهر پدری به واسطة وجود خواهر شقیقه حجب نقصان شده و به جای ( 4)

آن هم به شرطی که کسی نباشد او را نصف ترکه یک ششم ترکه را خواهد گرفت، 

 .عصبه گردانیده یا حجب حرمان نماید

و نفر مادر به واسطة وجود پسر یا دختر، یا پسرپسر، یا دختر پسر، یا وجود د( 6)

و بیشتر از برادران و خواهران پدر و مادری، یا پدری، یا مادری حجب نقصان شده و 

 .به جای یک سوم ترکه یک ششم آن را دریافت خواهد کرد

 ـ مبحث عول 19

 :تعریف عول ـ1

عال فالن : شود و میل است، در زبان عرب گفته میعول، در لغت به معنی جور 

 .خود ستم کرد و از حق روی برتافتیعنی فالنی در حکم : فی حکمه

 :فرماید خداوند می

﴿     ﴾ (8/ نساء). 
 .«یعنی آن، به عدم رویگردانی از حق، و عدم جور نزدیکتر است»

ان فرض، و نقصان در مقدار در اصطالح فقها، عبارت است از ازدیاد سهام صاحبو 

 .رث آناناإل سهم

 :گیرد ه عول در آنها صورت میـ چند مسئله ک2

اگر زنی فوت کند و دارای شوهر، و یک خواهر شقیقه، یا خواهر پدری، و ( 1)

گیرد، چون فرع  میفرض مادر باشد، در این صورت شوهر نصف ترکه را از طریق 
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گیرد چون حاجب و  وارث وجود ندارد و خواهر نیز نصف ترکه را از طریق فرض می

گیرد چون فرع وارث، و تعدادی از  یک سوم ترکه را میمعصب ندارد، و مادر 

 .دارندان و برادران وجود نخواهر

اگر زنی فوت کند و دارای شوهر، و دو خواهر شقیقه باشد، شوهر نصف ( 2)

گیرد چون فرع وارث وجود ندارد، و دو خواهر شقیقه دو  ترکه را از طریق فرض می

 .حاجب و معصب نداردگیرند چون  سوم ترکه را از طریق فرض می

اگر زنی فوت کند و وارثان او، شوهر، و دو خواهر شقیقه، و مادر باشند، در ( 6)

این صورت شوهر نصف ترکه را از طریق فرض خواهد گرفت، و دو خواهر شقیقه، 

دو سوم ترکه را از طریق فرض خواهند گرفت، و مادر به علت وجود دو خواهر 

 .کند می شقیقه یک ششم ترکه را دریافت

و دو خواهر شقیقه، یا دو خواهر اگر زنی فوت کند، و وارثان متوفی شوهر، ( 4)

پدری، و مادر، و دو خواهر مادری باشند، شوهر نصف ترکه را از طریق فرض 

گیرند؛ مادر  و سوم ترکه را از طریق فرض میگیرد؛ دو خواهر شقیقه یا پدری، د می

د و دو خواهر مادری نیز یک سوم ترکه را از گیر یک ششم ترکه را از طریق فرض می

 .گیرند طریق فرض می

 :ـ روش حل مسائل عول3

راه حل آن این است که اصل مسئله را بدانید یعنی : آورده است ةلسددر کتاب فقه ا

. مخرج و سهام هر یک از صاحبان فرض را شناخته و اصل آن را فراموش نمایید

آن را اصل قرار دهید و آنگاه ترکه را بر آن  سپس فرایض آنان باهم جمع و مجموع

مجموع تقسیم کنید و با این روش، نقص به هرکدام از صاحبان فرض به نسبت 

 .رسد سهمی که دارند می

اگر وارثان : گونه ستم و حیف و میلی وجود ندارد؛ برای مثال در این روش هیچ

است، شوهر نصف متوفی، شوهر و دو خواهر شقیقه باشند، اصل مسئله شش سهم 

گیرند که  گیرد که سه سهم است و دو خواهر شقیقه، دو سوم ترکه را می ترکه را می
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شود و تمامی ترکه را بر  با این حساب اصل مسئله هفت سهم می. چهار سهم است

 .چهار سهم برای دو خواهر شقیقه و سه سهم برای شوهر: کنیم این هفت تقسیم می

 ـ مبحث رد13

 :تعریف آنـ 1

رد عبارت از اعادة باقیماندة ترکه به صاحبان فرض هر یک به نسبت سهام خود 

 .باشد به هنگام فقدان عصبة نسبی می

شود که در رد، مشروط است عصبة نسبی وجود نداشته  با این تعریف روشن می

گیرد،  باشد، زیرا اگر عصبة نسبی موجود باشد باقیمانده از سهام صاحبان فرض را می

فرایض را به صاحبان آن ملحق کنید و و باقیماندة »: فرموده است صخدا چون رسول

 .(علیه متفق) .«آن از آن نزدیکترین مرد به میت است

و از نظر فقها عبارت از دفع مازاد از سهام صاحبان فرض به ایشان به نسبت سهم 

 .باشد معین آنان به هنگام عدم استحقاق دیگران می

 :ـ ارکان رد2

 :سه رکن است رد، دارای

 .ـ وجود صاحب فرض1

 .ـ بقاء مازاد از ترکه2

 .ـ فقدان عاصب6

 :ـ رأی علما پیرامون رد3

: دربارة رد نصی وارد نشده تا به آن رجوع شود لذا علما در آن اختالف نظر دارند

بعضی معتقدند نباید مازاد بر ترکه بر اصحاب فروض تقسیم شود، و بعد از دریافت 

المال  انب اصحاب فروض، در صورت فقدان عاصب، مازاد به بیتسهام مشخص از ج

است و عروه، زهری، مالک و شافعی از  سثابت و این مذهب زیدبن. تحویل داده شود

 .اند او پیروی کرده
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اند؛ بنابراین  بعضی نیز فتوی به رد آن بر اصحاب فروض به نسبت سهام آنان داده

دختر، دختر پسر، خواهر : عبارتند از گیرد که مذهب، رد بر هشت صنف صورت می

 .شقیقه، خواهر پدری، مادر، جده، برادر مادری و خواهر مادری

. و رأی مختار همین است. و این، مذهب عمر، علی، جمهور صحابه و تابعین است

مذهب ابوحنیفه و احمد و رأی معتمد به نزد شافعی و بعضی از اصحاب مالک به 

 .این استالمال بر  هنگام فساد بیت

گردد، زیرا  به این دلیل مازاد، بر زوجین رد نمی: اند در استدالل بر این مذهب گفته

گیرد و میان زوجین از لحاظ زوجیت و زناشویی، صلة  رحم صورت می رد به وسیلة

شود، چون رد در صورت فقدان  رحم نیست، و به این دلیل نیز بر پدر و جد رد نمی

وم است هرکدام از پدر و جد عاصب بوده و باقیمانده گیرد، و معل عاصب صورت می

 .گیرند نه از طریق رد را از طریق تعصیب می

 :ـ روش حل مسائل رد4

روش حل مسایل رد با توجه به مقدار صاحبان فرض و با توجه به اینکه یکی از 

 .زوجین همراه صاحبان فرض باشد یا نه، متفاوت است

یک صاحب فرض موجود باشد، وی تمام ترکه را از  بنابراین، اگر از ورثه تنها( 1)

 .دارد طریق فرض و رد دریافت می

پس اگر کسی فوت کند و تنها همسری وارث او باشد و اصحاب فرض دیگری 

رحامی نیز در میان نباشند، همسر تمام ترکه را از األ همراه او نباشد و عصبات و ذوی

 .برد طریق فرض و رد به ارث می

فی بیش از یک نفر صاحبان فرض داشت و یکی از زوجین همراه اگر متو( 2)

شود و  ایشان نبود، اگر از یک نوع بودند ترکه به صورت مساوی میان آنان تقسیم می

 .شود اگر بیش از یک نوع بودند، ترکه به نسبت فروض ایشان بر آنان تقسیم می

میان آنان تقسیم  بنابراین، اگر متوفی فقط سه دختر داشت، ترکه به طور تساوی

شود، چون از یک نوع هستند، و اگر متوفی فقط چهار خواهر شقیقه، یا چهار  می
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خواهر پدری، یا چهار خواهر مادری، یا پنج دختر داشت در تمام صورتهای فوق، 

 .گردد، چون از یک نوع هستند ترکه به طور تساوی بر آنان تقسیم می

، ترکه به نسبت فروض ایشان میان آنان متوفی یک دختر پسر و مادر داشتو اگر 

1گردد؛ یعنی به نسبت  تقسیم می
2

1و  
6

و این در صورتی است که ورثه دو نوع  

 .متفاوت باشند

1و اگر متوفی مادر و یک خواهر پدری داشت ترکه میان آنان به نسبت 
3

1و  
2

 

 .شود تقسیم می

اگر یکی از زوجین با صاحبان فرض همراه باشد، ابتدا هر یک از زوجین سهم ( 6)

خود از ترکه را گرفته و آن هم با ضرب فرض هرکدام از زوجین در مجموع ترکه 

اب گردد، و باقیمانده بر باقی اصح گیرد و نصیب او از ترکه جدا می صورت می

شود، و اگر چند نوع متفاوت  فروض به طور تساوی اگر یک نوع بودند تقسیم می

 .شود بودند به نسبت سهام آنان میان ایشان توزیع می

و اگر یک نفر همراه یکی از زوجین بود باقیمانده از فرض او را به تنهایی دریافت 

 .خواهد کرد

 األرحام ـ ذوی16

 :ـ تعریف آن1

شود اعم از اینکه صاحبان فرض  بر عموم اقارب اطالق می رحام در لغتاأل ذوی

 .باشند یا عصبات، یا غیر آن

شود که از صاحبان فرض، یا عصبات نباشند؛  به اقاربی گفته می ءو از نظر فقها 

فرزندان دختران، فرزندان دختران پسر، پدر مادر، مادر پدر مادر، فرزندان : مانند

ها، فرزندان  ای شقیقه، یا پدری، یا مادری، داییها، خالهه خواهران، دختران برادر، عمه

ها، دختران عموی شقیقی و دختران  عموی مادری، فرزندان داییها، فرزندان خاله

 .عموی پدری
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 :األرحام ـ اختالف در ارث گرفتن ذوی2

از جمله . رحام اختالف دارنداأل ابعین و فقها در مورد ارث ذویهم صحابه و هم ت

جبل،  عباس، معاذبن مسعود، ابن علی، ابن: اند قول به توریث آنان کرده اصحابی که

 .باشند جراح می ابوالدرداء، ابوعبیدة بن

 .عطاء و مجاهد بر آن رأیند ،یرینس ابنو در میان تابعین، شریح، حسین، 

حنبل نیز بر آن  ابوحنیفه، ابویوسف، محمد، زفر و احمدبن: و بعضی از فقهاء مانند

 .رأیند

. زید بن ثابت: که قائل به عدم توریث آنان هستند عبارتند ازبعضی از اصحابی 

است و نقل  تروایتی از ابوبکر، عمر و عثمان نیز وارد شده ولی این روایت نادرس

به غیر از : باره از ابوحازم قاضی سؤال کرد، در جواب گفت شده که المعتضد، در این

 .اند رحام اتفاق داشتهاأل وریث ذویبر ت صخدا زید بن ثابت، اصحاب رسول

و . باشند در میان تابعین، سعیدبن مسیب و سعید بن جبیر بر رأی زید بن ثابت می

 .باشند در میان فقها نیز سفیان ثوری، مالک و شافعی بر آن رأی می

 رحاماأل روش ارث دادن به ذوی

نظر متفاوت  رحام در چگونگی دادن ارث به ایشان سهاأل قائلین به توریث ذوی

 :دارند

 :ش اهل رحمواول ـ ر

یکی از زوجین را بر تمامی این دسته کل ترکه، یا باقیماندة آن بعد از سهم 

گونه تفاوتی میان آنان تقسیم  رحام موجود به طور مساوی و بدون هیچاأل ذوی

ا تر به میت ی و نزدیک ةبالقرا ، و ضعیفةبو در این امر، افراد قوی القرا نمایند، می

 .باشند دورتر از او، و مذکر و مؤنث مساوی می

 :دوم ـ روش اهل تنزیل
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رحام و عصبات را به منزلة کسی األ گونه است که هرکس از ذوی بدینروش آنان 

فرزندان دختر به : کنند؛ مثالً به حساب آورده که به وسیلة وی با میت نسبت پیدا می

اهر، و عمات را به منزلة پدر، و داییها و منزلة دختر، و فرزندان خواهر را به منزلة خو

 .آورند ها را به منزلة مادر به حساب می خاله

دو سوم ترکه را به عمه، و  صخدا اند که رسول آنان به این حدیث استدالل کرده

جز این نیست  صخدا این عمل رسول: اند یک سوم آن را به خاله داده است، و گفته

این امر از . له را به منزلة مادر به حساب آورده استکه عمه را به منزلة پدر، و خا

ای  برای توریث آنان چاره: از لحاظ استدالل عقلی گویند. لحاظ استدالل به سنت بود

جز این نیست که ایشان را به منزلة کسانی به حساب بیاوریم که به واسطة آنان با میت 

رث دادن آنان بیان نشده کنند، به ویژه چون در قرآن و سنت روش ا نسبت پیدا می

 .است

این، طریقة علقمه، شعبی، مسروق و احمد است؛ چنان که متأخرین در مذهب 

المال، برای توریث  اد بیتسر و سامانی و فس مالک، و شافعی نیز به هنگام بی

 .اند رحام از این روش استفاده کردهاأل ذوی

 :سوم ـ روش اهل قرابت

روش . کنند ه شده و احناف از آن پیروی مینسبت داد ساین روش به امام علی

رحام است، و آن هم با قیاس ارث به األ مبتنی بر تقدیم أقرب فاألقرب از ذویایشان 

، زیرا نزدیکان هر دو صنف مستحق باشد واسطة رحم، بر ارث به واسطة عصبه می

 .سهمی از ترکه هستند که معین نشده است

اند،  بندی کرده انند عصبات به چهار گروه دستهرحام را به ماأل به همین خاطر، ذوی

و به مانند عصبات هریک از چهارگروه را از لحاظ اولویت در ارث به جایگاه خاص 

اند، به این صورت که فروع شخص را در رتبة اول، و بعد از آن  خود اختصاص داده

د را در رتبة اصول را در رتبة دوم، و فروع والدین میت را در رتبة سوم، و فروع اجدا

 .اند چهارم قرار داده
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بندی، اگر آنان از یک صنف واحد باشند برتری را به قرب درجه با  بنابراین تقسیم

دادند  دادند، اگر در صنف و درجه باهم مساوی بودند برتری را به کسی می میت می

کرد، و اگر از لحاظ جهت، درجه و  که به واسطة یک وارث با میت نسبت پیدا می

دادند که دارای  لویت را به کسی میوبت مساوی بودند، اگر در جهت مادر بودند انس

 .قوت قرابت بیشتر بود

اگر در هر دو جهت پدر و مادر قرار داشتند دو سوم را به قرابت در جهت پدر و 

دادند، و اگر همگی مذکر، یا همگی مؤنث  یک سوم را به قرابت در جهت مادر می

 .کردند ور مساوی میان آنان تقسیم میبودند، ترکه را به ط

 مبحث حمل 

 تعریف آن ـ 1

حمل عبارت از کودکی است که مادر آن را در شکم خود تا مدت معین حمل 

 .کند می

 :ـ حکم حمل دربارة میراث2

ماند که در هر  حمل، یا از مادرش جدا شده و یا اینکه در رحم مادرش باقی می

 .ای دارد یک از این دو حالت حکم جداگانه

 :ـ در صورت جدا شدن حمل از مادرش از یکی از این سه حالت خارج نیست3

اول ـ هرگاه حمل از مادرش جدا شد یا زنده است یا مرده، و در صورت دوم یا 

 :جنایتی جدا شده و یا اینکه به وسیلة جنایتی ساقط شده است بدون هیچ

شود؛ به  او ارث گرفته می گیرد و هم از اگر زنده از مادرش جدا شد هم ارث می

هرگاه کودک، زنده از »: فرمود صخدا رسول: که گوید سدلیل حدیث ابوهریره

 .«مادرش جدا شد در ارث گرفتن و دادن آن شرکت داده خواهد شد
 .رأی ثوری، اوزاعی، شافعی و اصحاب ابوحنیفه بر این است
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ه اتفاق همه نه ارث گونه جنایتی مرده از مادرش جدا شد، ب دوم ـ اگر بدون هیچ

 .شود برد و نه از او ارثی گرفته می می

سوم ـ اگر به سبب جنایت بر مادرش مرده به دنیا آمد، از نظر احناف هم ارث 

 .شود برد و هم از او ارث گرفته می می

چیزی نبوده و  وارث هیچ: علمای شافعی مذهب و حنبلی مذهب و مالک گویند

بود، و بجز غره ارثی دیگر از او گرفته نخواهد شد، و ضرورتاً تنها مالک غره خواهد 

 .شود که وارث حقیقی او هستند آن هم به کسانی داده می

و بنابر مذهب لیث و ربیعه، هرگاه جنین بر اثر جنایتی بر مادرش ساقط شد، نه 

شود، و تنها مادرش مالک غره آن بوده، چون  گیرد و نه از او ارث گرفته می ارث می

ر جزئی از او صورت گرفته است پس مادام جنایت بر مادرش واقع شده جنایت ب

 .باشد جزاء نیز مختص به مادرش می

 :ـ حمل در شکم مادر4

به واسطة کسی دیگر ( محروم از ارث)اول ـ حملی که غیر وارث یا محجوب 

اگر شخصی : با این توضیح. باشد، چیزی از ترکه به خاطر والدت او توقیف نمی شود

کند و یک همسر، پدر، و مادر حامله از غیر پدرش را از خود به جای گذارد، در فوت 

یا برادر مادری . چنین صورتی حمل، میراث ندارد، زیرا از این دو حالت خارج نیست

میت است یا خواهر مادری او، و در هر حالت برادران و خواهران مادری به هنگام 

 .برند ثی نمیوجود اصل وارث که در اینجا پدر است ار

شود که حمل، وارث بوده و اصالً  دوم ـ کل ترکه زمانی تا والدت حمل توقیف می

کس همراه با او وارث نباشد، یا همراه با او وارث دیگری باشد ولی به اتفاق فقها  هیچ

 .به وسیلة حمل محجوب گردد

لة او شود که وارثین همراه وی به وسی و همچنین، ترکه در حالتی نیز توقیف می

باشند محجوب نبوده و همگی صراحتاً راضی به عدم تقسیم ترکه تا هنگام والدت او 
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تقسیم آن رضایت داند؛ به این صورت که همگی سکوت کرده  یا اینکه ضمناً به عدم

 .و تقسیم آن را مطالبه نکردند

شود، سهم  رث او پیدا نمیاإل با والدت حمل، تغییری در سهم سوم ـ هر وارثی که

 .گردد و کامالً به او داده شده و بقیه توقیف میا

اگر میت یک جده با یک همسر حامله از خود به جا گذارد، یک ششم : برای مثال

 .یابد شود، زیرا سهم او با والدت حمل مذکر، یا مؤنث تغییری نمی به جده داده می

اقط چهارم ـ وارثی که در یکی از دو حالت حمل ساقط شده و در حالت دیگر س

شود، چیزی از ارث به وی داده نخواهد شد، چون در استحقاقش برای ارث بردن  نمی

بنابراین، اگر کسی فوت کند و یک زن حامله و یک برادر را از . شک، وجود دارد

چیزی به برادر داده نخواهد شد، چون این احتمال وجود دارد  خود به جا گذارد، هیچ

 .ر استاین مذهب جمهو. که حمل مذکر باشد

ودن حمل، پنجم ـ کسانی از وارثین صاحب فرض که با مذکر بودن و مؤنث ب

رث ایشان پدیدار شود، حداقل دو سهم به آنان داده شده و اإل اختالف در مقدار سهم

گردد؛ اگر حمل زنده به دنیا آمده و مستحق حداکثر  حداکثر آن برای حمل توقیف می

لی اگر مستحق سهم کمتر بود آن را دریافت کند، و دو سهم بود آن را دریافت می

چیزی   دارد و اگر مرده به دنیا آمد مستحق هیچ نموده و باقیمانده را به ورثه مسترد می

 .شود بدون اینکه حمل در نظر گرفته شود نبوده و تمام ترکه میان ورثه توزیع می

 :ا حملـ حاالت ورثه در همراهی ب5

ین باشد که حداکثر از دو سهم برای او توقیف اگر حکم در مورد ارث حمل، بر ا

شود، اعم از اینکه حمل مذکر باشد یا مؤنث، حکم در مورد ورثه با او به کلی متفاوت 

 .شود ای که در هر دو حالت حداقل از دو سهم به آنها داده می است به گونه

 :شود و بر این توقیف احکام ذیل جاری می

شود و در حالت دیگر حجب  دو حالت حجب می اول ـ وارثی که تنها در یکی از

 .شود شود، تا روشن شدن تکلیف حمل، از گرفتن ارث منع می نمی
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دوم ـ وارثی که در یک حالت حداکثر سهم و در حالت دیگر حداقل آن را 

 .گیرد، باید به فرض روی دادن حالت دوم، حداقل سهم به او داده شود می

کند سهم  ث بودن حمل تأثیری در سهم او نمیسوم ـ وارثی که مذکر بودن و مؤن

 .دارد خود را کامالً دریافت می

التفاوت سهام ورثه توقیف شده و با سهم حمل در اختیار یک شخص  چهارم ـ مابه

 .شود امین گذاشته می

پنجم ـ اگر در مدت معینی که قانون تعیین کرده بود، حمل، زنده به دنیا آمد و 

ف شده حداقل آن در صورت تولد بیش از یک طفل بود باید اموالی که برای او توقی

باقیماندة سهم خود را از کسانی طلب کند که بر سهم ایشان افزوده شده است، و این 

 .اند که حمل متعدد باشد اضافه را با این احتمال گرفته

ششم ـ اگر مال توقیف شده بیش از حد استحقاق حمل بود، سهم خود را از آن 

 .دارد ای که استحقاق آن را دارند مسترد می باقیمانده را به ورثه برداشته و

هفتم ـ هرگاه روشن شد زن حامله نبوده یا حامله بوده ولی سقط جنین کرده یا 

گیرد و اموال توقیف شده به  بعد از مدت معلوم متولد شده، از لحاظ قانونی ارثی نمی

 .ورثه مسترد خواهد شد

 ـ حکم مفقود15

  :آنتعریف  ـ1

مفقود کسی است که غایب است و خبری از وی نیست و کسی از مرگ و حیات 

 .او خبر ندارد

 :ـ ارث گرفتن مفقود از دیگران2

الحال بوده و کسی از فوت یا زنده بودن او خبر  هرگاه شخص مفقود، مجهول

کند حکم به زنده بودن او در وقت مرگ  نداشته باشد این وضعیت او چنین اقتضا می

 .رث او صادر شودمو
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و به همین خاطر متناسب با حال او حکم کرده و به گرفتن ارث یا نگرفتن آن از 

رود، و هم احتمال زنده  کنیم، زیرا هم احتمال مرگ او می جانب او حکمی صادر نمی

 .شود رث وی متوقف میاإل ین تا روشن شدن سرنوشت او سهمبودن او، بنابرا

 .دارد ت سهم خود را دریافت میاگر روشن شد که زنده اس( 1)

اگر به دلیل قطعی ثابت شد بعد از مرگ مورث فوت کرده است مال توقیف ( 2)

 .اش تحویل داده خواهد شد شدة او به ورثه

اگر به دلیل قطعی ثابت گردید قبل از مرگ مورث فوت کرده است استحقاق ( 6)

ف شده به ورثة مورث داده ارث در مال توقیف شده را ندارد، بلکه تمام اموال توقی

 .شود می

حکم در حق مفقود، به   اگر قاضی بنابر دالیل قطعی حکم به مرگ او کرد، این( 4)

شود؛ به این معنی  احکام قبل دربارة وی اجرا میکند و آنگاه  تاریخ فوت او سرایت می

مال  که اگر تاریخ فوت مفقود، قبل از فوت مورث باشد استحقاق ارث را ندارد و این

 .شود متوقف شده به وارثین مورث برگردانده می

و اگر تاریخ فوت مفقود بعد از تاریخ فوت مورث بود مال توقیف شده به وارثین 

 .مفقود داده خواهد شد

 :ـ ارث گرفتن دیگران از شخص مفقود3

دربارة سرنوشت مفقود، اصل بر این است که زنده باشد و اموال او تا روشن شدن 

 .یات او به خودش تعلق داردمرگ، یا ح

اگر قبل از صدور حکم قاضی مبنی بر مرگ مفقود، شخص مفقود، زنده ( 1)

نماید و اگر کسی بدون استحقاق، چیزی از مال او  برگشت اموال خود را دریافت می

 .را گرفته باشد ضامن آن خواهد بود

تاریخی را که صدور حکم قاضی مبنی بر مرگ او مبتنی بر ادلة قطعی بوده و ( 2)

و هر صاحب فرض یا . قاضی برای مرگ وی ذکر کرده است معتبر خواهیم شمرد

 .برد ای که بعد از آن تاریخ وجود داشته باشد از او ارث می عصبه
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گونه ارثی  بنابراین، هرکس قبل از تاریخ مرگ مفقود فوت کرده باشد استحقاق هیچ

در . ده باشد نیز مستحق ارث نیسترا ندارد و آن کس که بعد از آن تاریخ فوت کر

اینجا وقت صدور حکم قاضی معتبر نیست بلکه تاریخی معتبر است که قاضی برای 

فوت مفقود معین کرده است، زیرا حکم قاضی در اینجا کشف کنندة مرگی است که 

 .قبل از حکم روی داده است نه ایجاد کنندة آن

صادر شده باشد که فالن  1666نوامبر  1نابراین، اگر حکم قاضی در تاریخ ب

فوت کرده است، مرگ  1668نوامبر  1شخص مفقود با دالیل قاطعه ثابت شده که در 

که پنج سال بعد از تاریخ  1666نوامبر  1مفقود از این تاریخ معتبر است نه از تاریخ 

 .فوت او صادر شده است

ث است موجود بوده باشد مستحق ار 1668نوامبر  1پس اگر کسی در تاریخ 

 .اگرچه قبل از صدور حکم قاضی فوت کرده باشد

موجود نبوده باشد مستحق ارث نیست ( 1668نوامبر  1)و کسی که در آن تاریخ 

 .اگر چه قبل از صدور حکم قاضی وجود داشته باشد

دهند حکم به  اگر قاضی با توجه به قرائن و دالیلی که حیات او را ترجیح می( 6)

بعد از جستجوی زیاد تحقیق در تمامی راههای ممکن و  مرگ او کرد و این حکم

فقدان دلیل قاطع در این مورد، صادر شد مرگ مفقود از روزی معتبر است که حکم 

در آن صادر شده است، زیرا این حکم ایجاد کنندة مرگ اعتباری است نه کشف کنندة 

 .مرگ حقیقی

گ او وجود داشته باشد اگر کسی از ورثه در هنگام صدور حکم مر: با این توضیح

سهم خود را از ترکة مفقود خواهد گرفت، و کسی که قبل از صدور حکم وجود 

داشته ولی قبل از صدور حکم قاضی فوت کرده است مستحق هیچ سهمی از ارث 

 .نیست

به هر حال اگر قاضی حکم مرگ مفقود را صادر کرد ترکة او میان ورثه توزیع 

 .را آغاز خواهد کردو همسرش عدة وفات . خواهد شد
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بنابراین، اگر شخص مفقود بعد از حکم قاضی مبنی بر فوت او بازگشت، اموال 

 .خود را از ورثه بازخواهد ستاند

و اگر در آن تصرف کرده بودند شایسته نیست مطالبة آن را بکند، چون تصرف 

 .آنان مبتنی بر حکم شرعی بوده است

 :شود به فوت مفقود صادر میـ مدت زمانی که بعد از گذشت، آن حکم 4

شود  فقهاء دربارة مدتی که بعد از گذشت آن حکم به مرگ مفقود صادر می

هر زنی که شوهرش مفقود : روایت شده که گفته است ساز عمر: دارنداختالف نظر 

ماند و سپس چهار ماه و ده شب عده  شود و نداند در کجاست تا چهار سال منتظر می

 .(بخاری) .شود الل میگذارند آنگاه ح را می

رأی مشهود از ابوحنیفه و مالک و شافعی عدم تقدیر مدت است بلکه آن به اجتهاد 

 .قضات هر زمانی بستگی دارد

ای بود که غالباً  و رأی امام احمد بر این است که اگر غیبت شخص مفقود به گونه

و دقیق شد، بعد از جستجوی کامل  چنین غیبتهایی منجر به هالک شخص غائب می

شود و همسرش باید چهار سال در انتظار بماند، چون در  حکم به فوت او صادر می

این گونه موارد غالب این است فوت کرده باشد، و مانند آن است که مدتی چندان بر 

ای بود  و اگر غیبت او به گونه. که افراد همانند او نتوانند زنده بماننداو گذشته باشد 

او موکول به رأی قاضی همانند او در آن زنده خواهند ماند، امر که غالباً انسانهای 

شود که بعد از تعیین مدتی جهت تحری برای او با هر وسیلة ممکن به خاطر  می

 .روشن شدن سرنوشت او، حکم به مرگ او را صادر خواهد کرد

صاحب کتاب مغنی در یکی از دو روایت در مورد مفقودی که هالک او غالب 

کند مگر اینکه یقیناً  مال او تقسیم نشده و همسرش ازدواج نمی: ه استنیست، گفت

و آن هم . مرگ او ثابت شود، یا مدتی چندان بگذرد که در آن نتواند زنده بماند

 .موکول به اجتهاد محاکم است
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حسن، رأی مشهور، مالک، ابوحنیفه و ابویوسف است،  این، قول شافعی، محمد بن

شود  ت و به خاطر فرضی و تقدیر از این اصل عدول نمیچون اصل بر حیات او اس

 .مگر با توفیق، و توفیقی در اینجا نیست، لذا توقف واجب است

 :ای که یکی از آنان مفقود باشد ـ چگونگی تقسیم ترکه بر ورثه5

 :گیرد در چنین مواردی تقسیم به دوگونه صورت می

 .شود میاشته اول ـ به فرض اینکه مفقود زنده است سهم او نگه د

دوم ـ به فرض مرگ مفقود هر وارثی کمترین سهم خود را تا روشن شدن 

بنابراین اگر مفقود تمام ورثه یا بعضی از آنان را حجب . گیرد سرنوشت مفقود می

شوند و اگر آنان را از اخذ سهم بیشتر به اخذ سهم  کرد همگی حجب می حرمان می

کنند، و اگر سهم بعضی از آنان تغییر  یکرد، حداقل سهم را اخذ م کمتر حجب می

 .دارند کرد سهم خود را کامالً دریافت می نمی

 ـ حکم اسیر11
حکم اسیر با توجه به معلوم بودن یا مجهول بودن حیات او و با توجه به ارتداد و 

 :اسالم متفاوت استعدم ارتداد او از 

ارث گرفتنش از دیگران اگر حیات او معلوم بود اموالش بر ذمة او بوده و حق ( 1)

و اگر با دلیل . ثابت است و هرگاه بازگشت، اموال خود را تحویل خواهد گرفت

شود، و  وفاتش داده میقطعی مرگ او ثابت شد اموال وی به وارثین موجود در هنگام 

اگر قاضی حکم به مرگ او صادر کرد، بنای حکم بر ادلة ظنی بوده لذا اموال او به 

 .شود که هنگام صدور حکم موجود بوده باشند ای داده می ورثه

الحال بود احکام خاص ارث مفقود دربارة اموال او صادر و اجرا  اگر مجهول( 2)

 .شود می

اگر شخص اسیر از اسالم مرتد گشته بود احکام متعلق به ارشاد مرتد در مورد ( 6)

 .شود یوی صادر و اجرا م
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 ـ حکم خنثی دربارة میراث14

 :تعریف آنـ 1

 .شود که مذکر بودن و مؤنث بودن او معلوم نباشد خنثی به کسی گفته می

 :ـ حکم خنثی دربارة میراث2

 .به فرض مذکر بودن یا مؤنث بودن او حداقل دو سهم را خواهد گرفت

گردد، بار  ای که در میان ورثة آن خنثی موجود باشد، دو مرتبه تقسیم می و ترکه

 .بار دوم به فرض اینکه مؤنث باشداول به فرض اینکه مذکر باشد و 

گیرد، یا اگر در یکی از دو  گرفت، ارث نمی اگر در یکی از آن دو صورت ارث نمی

داشت، سهم  گرفت و در صورت دیگر سهم کمتر دریافت می صورت سهم بیشتری می

کرد سهم خود  و اگر در هر دو صورت سهم او فرق نمی. کمتر را دریافت خواهد کرد

دارد، و در هر دو صورت بیشترین سهم به وارثان  و کاست دریافت می را بدون کم

 .شود همراه او داده می

 ـ حکم ارث مرتد50
 گیرند و میراث او تنها گیرد و دیگران نیز از او ارث نمی مرتد از کسی ارث نمی

 .این، رأی شافعی، مالک و قول مشهور احمد است. المال مسلمین است برای بیت

آنچه قبل از ارتداد به دست آورده میراث اقارب مسلمان او است : ندو احناف گوی

 .المال است و آنچه بعد از ارتداد کسب کرده از آن بیت

 

 ولد لعانـ حکم میراث ولد الزنا و 57
 .ولدالزنا کسی است که در اثر زنای مادرش به دنیا آمده باشد

ه با مادرش، نسب او را شود که پدرش بعد از مالعن و ولد لعان به کسی گفته می

 .نفی کرده باشد
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شوند و  هر دو نوع از جهت پدر مقطوع النسب بوده و تنها به مادر نسبت  داده می

 .برند هر دوی آنها از مادرشان، و اقارب نیز از آنها ارث می

 268ارث گرفتن آنان از اقارب مادرشان مشروط به این است که اگر حمل باشد 

به دنیا آمده باشد، تا وجود او در شکم مادرش به هنگام فوت  روز بعد از فوت مورث

بنابراین اگر بعد از آن تاریخ، تولد یافت مستحق چیزی از ترکه . مورث مؤکد باشد

 .نیست

 :خداوند متعال در مورد لعان فرماید

﴿                             

                              

                              

                          ﴾(6/ نور- 
0). 

کنند و جز خویشنت گواهی ندارند هر یک از ایشان  کسانی که زنان خود را به زنا متهم می»
باد نفرین خدا بر او : گویدچهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبد که راستگو هستم، در مرتبة پنجم ب

اگر زن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد که شوهرش دروغگو است عذاب را از . اگر دروغگو باشد
 .«نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید: مناید و در مرتبة پنجم بگوید او دفع می

 کیفیت لعان
ه شاهدی داشته باشد لعان به این صورت است که شوهر، همسر خود را بدون اینک

خواهد چهار بار خدا را  به زنا متهم کند و قضیه را به نزد قاضی ببرد، قاضی از او می

 .به شهادت بطلبد که در متهم کردن همسرش به زنا راستگو است

گونه که اول  گیرد بدین و لعان، در صورت سوگند و بالفظ شهادت صورت می

ر متهم کردن همسرم به زنا راستگو هستم و م دگیر خدا را شاهد می: گوید شوهر می
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و لعنت و : من نیست سپس در مرتبة پنجم بگویداین کودک را که به بار آورده از 

 .نفرین خدا بر من باد اگر از دروغگویان باشم

قذف از او ساقط شده و حد زنا که رجم است بر وقتی شوهر چنین کرد حد 

خدا : ط نشده مگر اینکه او نیز بگویدو این حد از وی ساق. شود همسرش واجب می

گیرم شوهرم در متهم کردن من به ارتکاب زنا دروغگو است، و این  را شاهد می

غضب خدا بر من باشد اگر : یدکودک از او است و از زنا نیست و در مرتبة پنجم بگو

 .شوهرم در این اتهام از راستگویان باشد

خدا است که گناهکار را عذاب وقتی لعان صورت گرفت حساب زن و شوهر با 

و این . دهد یا او را ببخشد، و برای ابد جدایی میان زوجین به وجود خواهد آمد

شود و در نتیجه توارث  کودک ولد لعان است و به این مرد مالعن نسبت داده نمی

میان آن مرد و کودک وجود نخواهد داشت، و کودک فقط به مادرش نسبت داده شده 

که مادرش و نزدیکان او از این   گیرد همان گونه و نزدیکان او ارث میو تنها از او 

 .گیرند چنانچه قبالً ذکر کردیم کودک ارث می

 :ـ لعان ویژة زوجین است1

بعد از دانستن مطلب فوق در مورد لعان الزم است به این نکته نیز توجه نمود که 

بنابراین . مند شود آن بهرهتواند از  لعان تشریعی است ویژه زوجین و هیچ احدی نمی

دیگری را متهم به زنا کند و شخص زنندة تهمت شوهر متهم نباشد و بر  هر کس،

بر وی اجرا ( بهتان)ادعای خود چهار نفر شاهد عادل نداشته باشد باید حد قذف 

 .گردد

یکی تنبیه مادی و بدنی که زدن هشتاد : حد قذف عبارت از دو نوع تنبیه است

است، و دیگری حد معنوی است که تا برای همیشه شهادت از وی  تازیانه به او

پذیرفته نشده و در عرف اسالم مادام توبة نصوح و خالص نکند به عنوان یک فرد 

 .فاسق در جامعة اسالمی شناخته شده و با همسر خود نیز حق مالعنه ندارد
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یع این عذاب و شکنجة روحی و بدنی و اجتماعی را اسالم بدین خاطر تشر

احد یارای به بازی گرفتن آبرو و ناموس دیگران را نداشته و حیثیت و   فرموده تا هیچ

گناهان را در معرض تباهی قرار ندهد، و تا اینکه مسلمانان از  شئون خانوادگی بی

دار کردن دامن خود و زدن برچسب خفت و خواری از جانب افراد فاقد مروت و  لکه

 .متانت در امان بمانند

 

 تخاریجـ 51

 :ـ تعریف آن1

تخاریج جمع تخارج بوده و عبارت از اتفاق ورثه بر خروج بعضی از آنان از ترکه 

کند اعم از  در مقابل مبلغ یا چیزی که شخص خارج شونده از باقی ورثه دریافت می

 .اینکه آن مقابل، بخشی از ترکه باشد یا غیر آن

ری یرکه است، و اگر در مقابل غعقد تخارج اگر در مقابل ترکه باشد عقد تقسیم ت

 .شود بیع نامیده میآن باشد عقد 

 :ـ حکم آن2

 .اگر عقد تخارج از روی رضایت اطراف آن باشد جایز است

اصبغ  همسر خود به نام تماضر بنت سعوف در روایت آمده که عبدالرحمن بن

ه بود کلبی را در بیماری منجر به فوتش را طالق داد و هنوز عدة همسرش سپری نشد

همسر طالق داده شدة او را با سه همسر  سوفات کرد، وعثمان سکه عبدالرحمن

اش در ارث شرکت داد و به جای یک هشتم ترکه بر یک چهارم یک هشتم  باقیمانده

 .رسید با آنان مصالحه کردند که مبلغ آن به هشتاد و سه هزار دینار، یا درهم می

 :ـ صورتهای تخارج3

 :ت استتخارج دارای سه صور
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از ورثه صورت گیرد، و شخص خارج با صورت اول آن است که تخارج با یکی 

یکی از ورثه موافقت کند در مقابل ترک سهم ارثی خود، مال یا مبلغی از غیرترکه را 

قد بیع بوده و شخص خارج به موجب آن استحقاق مال متفق بگیرد، که این یک ع

 .شود آن ورثه منتقل میعلیه را دارد، و آنگاه سهم شخص خارج به 

صورت دوم آن است که تخارج با تمامی ورثه صورت گرفته و شخص خارج 

دارد این شیوه تخارج نیز  از غیر ترکه از تمامی ورثه دریافت میمقابل سهم خود را 

کند،  تفاق را دریافت میعقد بیع است، و درنتیجة آن شخص خارج مال یا مبلغ مورد ا

مبلغی که به شخص خارج امی ورثه منتقل شده و به نسبت رث او به تماإل و سهم

اند در سهم او شرکت دارند، و اگر همگی به طور مساوی آن را پرداخت کرده  پرداخته

 .رث او نیز همگی شریک و مساوینداإل همبودند در س

صورت سوم آن است که تخارج با همة ورثه صورت گرفته و بخشی از ترکه را 

به شخص خارج بدهند، که این تخارج را عقد تقسیم ترکه  آن تخارج در مقابل

 .نامند می

در این صورت الزم است برای شناخت سهم هر وارثی ابتدا کل ماترک میان ورثه 

تقسیم شده و سپس سهم شخص خارج از مجموع سهام کسر شده آنگاه باقیماندة 

ه و این یک سهم را سهام تقسیم کردترکه را برای تعیین قیمت هر سهم بر باقیماندة 

نتیجة آن معلوم شدن مقدار در سهام خاص هر کدام از ورثه ضرب نموده و 

 .رث هرکدام از ورثه استاإل سهم
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 ـ تعریف آن7
یمان جمع یمین است و در اصل برای دست راست به کار برده شده از نظر لغوی أ

هر یک دست راست کردن  شود، چون هنگام سوگند یاد ولی بر سوگند اطالق می

 .گرفت دیگری را می

و بنابر قولی مرجوح، چون دست راست بیشتر نگهدار اشیاء است سوگند به اسم 

آن نامگذاری آن نامگذاری شده تا اینکه موردی که بر آن سوگند یاد شده محافظت 

 .شود

وگند به غیر اسم و عبارت از تأکید بر چیزی بر خاطر سدر اصطالح شرع یمین، 

 .ترین و نزدیکترین تعریفها است این، خالصه. باشد فت خدا میص

 .ولی حلف جز با ذکر اسم، یا صفتی از صفات خدا نیست

 ـ شروط یمین1
 .اسالم( 1)

 .عقل( 2)

 .بلوغ( 6)

 ـ حکم یمین5
کاری را که سوگند بر آن یاد کرده است انجام ( سوگند خورده)اگر شخص حالف 

نی به سوگند خود عمل کرده است و اگر آن را انجام نداده شود؛ یع دهد، بار نامیده می

 .گردد کفاره بر وی واجب می

  صخدا ـ یمین رسول9
بود؛  «بوّلال ومّصرف الق»: ص خدا اکثر ایمان رسول: گوید سخطاب عمربن( 1)

 .(ماجه روایت از بخاری و ابن) .«نه، سوگند به تغییر دهندة دلها»یعنی 
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در مورد  صخدا آمده است که رسول ب عمر ابن در صحیحین به نقل از( 2)

سوگند به خدا او لیاقت امارت » «ِلإِلَماَرِة َلَخِّليًقا َكاَن ِإْن الَّلِه ْيُمَأَو»: حارثه فرمود  زیدبن

برای نفی کالم سابق آمده است و جزء سوگند  «ال»در حدیث اول حرف . «را دارد

 .نیست

ها و سایر خطرات  اعم از ارادت، انگیزهدهد که اعمال قلبی  این حدیث نشان می

شود، و همچنین دلیل بر جواز نام  قلبی، با خلق و آفرینش خداوند متعال منبعث می

و نیز حجتی است برای . بردن خدا به وسیلة صفات ثابت و شایسته شأن او است

سانی که کفاره را در مقابل سوگندی که به صفات خداوند یاد شده و به آن عمل ک

 .دانند اند واجب می دهنکر

دلیل بر جواز سوگند به افعال خدا که این حدیث : العربی گوید قاضی ابوبکر بن

 .بدان توصیف شده ولی اسم آن را ذکر نکرده است می باشد

علمای حنفی مذهب میان سوگند یاد کردن به قدرت و علم خدا تفاوت قائلند و 

محسوب است واگر به علم خدا اگر به قدرت خدا سوگند یاد کرد قسم : گویند

شود چنانچه خداوند  سوگند یاد کند قسم نیست، زیرا علم او به معنای معلوم تعبیر می

 :فرماید می

﴿             ﴾ (143/ انعام). 
 .«یدآیا به نزد خودتان معلوماتی دارید برای ما بیرون آورید و آشکار منای: بگو»

قلب جزئی از بدن بوده و خداوند آن را محل علم و : العربی گوید قاضی ابوبکر بن

کالم و دیگر صفات باطنی قرار داده است، ظاهر بدن را محل تصرفات فعلی و قولی 

ای را بر آن موکل فرموده تا وی را امر به خیر و نیکی فرماید، و  قرار داده، و فرشته

انسان با نور عقل هدایت . وده تا او را امر به شر نمایدشیطانی را بر آن موکل فرم

قضا و قدر بر همه مسیطر است، و . گردد یابد و با ظلمت هوای نفس گمراه می می

کند  قلب در میان حسنه و سیئه پیوسته در انقالب است، گاهی فرشته وی را لمس می
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ند وی را حفظ نماید و محفوظ کسی است که خداو و گاهی ابلیس او را وسوسه می

 .فرماید

در حدیث دوم، به نزد جمهور اسم است، و از نظر زجاج حرف  «الَّلِه َواْيُم»جملة 

است و همزة آن نزد اکثر، همزة وصل است و از نظر کوفیون و موافقان ایشان همزة 

قطع است، چون به نزد ایشان جمع یمین است، و از نظر سیبویه و موافقان او اسم 

 .اند واز کسر همزة آن و فتح میم آن را دلیل بر افراد آن دانستهمفرد است و ج

شد و برای اثبات آن به گفتة  اگر جمع بود همزة آن حذف نمی: مالک گوید ابن

زبیر که به مصیبت فوت فرزندش و قطع پایش مبتال گشته بود استدالل کرده  عروة بن

 :که گفت

 «عافيت لقد ابّتّليت كّنت لئن ليمّنك»
 .«ام ام در واقع به عاقبت دست یافته ذات تو اگر مبتال گشته سوگند به»

 .کرد اگر جمع بود با حذف بعضی از حروف آن در آن تصرف نمی: مالگ گوید ابن

: اند ها گفته ها و حنفی اهلل یکی اسماء اهلل است، و مالکی یمین: گوید ب عباس ابن

شود و اگر  وگند منعقد میها اگر نیت سوگند داشت، س و از نظر شافعی. سوگند است

اصح : نیت غیر آن داشت سوگند نیست، و اگر به طور مطلق آن را گفت، دو وجه دارد

 .آن سوگند نیست مگر اینکه نیت آن را داشته باشد

 .و بنا به اصح دو روایت از احمد سوگند است

یکی مانند تاهلل است، و دومی، : غزالی در معنی آن گفته است که دو وجه دارد

قول راحج همین است و . کنم من به خدا سوگند یاد می :مانند آن است بگوید که

 .بعضی نیز میان آن و جملة لعمراهلل، مساوات قائلند

در میان عرب شیوع عرفی ( لعمراهلل: )ماوردی آن دو را متفاوت دانسته و گوید

 .چنین شیوعی ندارد( اهلل و ایم)داشته ولی 

اهلل بوده و  ه سوگند بودن آن این است که به معنی یمیناستدالل بعضی از قائلین ب

 .اهلل یکی از صفات قدیم خداوند است یمین
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( حق اهللو: )مانند گفتة( اهلل وایم: )فتةنووی در تهذیب بر این جزم نهاده است که گ

 .است و در صورت اطالق سوگند است

 :فرمود صخدا گوید که رسول سـ سعد6

 .«سوگند به کسی که جان من در دست او است» «ِهِدَيی ِبفِّسَن يِذاَلَو»

هرگاه که گفته  ،الَّلِه اَلَها»: گفت می صنزد حضرت  به سابوبکر: و ابوقتاده گوید

 .«َوَتالَّلِه َوِبالَّلِه َوالَّلِه: شود می
گردد بعد از  هرگاه قیصر هالک»: فرمود صخدا گوید که رسول سجابربن سمره

بود و هرگاه کسری هالک گردد بعد از او کسرایی دیگر او قیصری دیگر نخواهد 

های قیصر و  به خدایی که جان من در دست او است گنجینه. وجود نخواهد داشت

 .(بخاری) .«کسری را در راه خدا اتفاق خواهید کرد

سه حرف واو، باء و تاء، حرف قسم بوده و در مواضع متعدد در : حجر گوید ابن

 : آمده و با تاء نیز در چند آیه آمده است قرآن قسم با واو و باء

﴿            ﴾ (01/ یوسف). 
 «به خداوند، كه خداوند تو را بر ما برترى داده است[ سوگند: ]گفتند»
﴿       ﴾ (32/ انبياء). 

 «تدبیرى خواهم اندیشیدبتانتان [  در حقّ]به خداوند [ سوگند]و »
 .این، قول جمهور و قول مشهور از شافعی است. و بعضی از آیات دیگر

و از شافعی نقل شده که قسم با تاء، صریح نیست، چون اکثر مردم معنی آن را 

 .باشند دانند، و ایمان مختص به عرف می نمی

 .(ماجه ابن) . بود «ال واستغفراهلل»: صگوید که سوگند رسول خدا سـ ابوهریره4

مر بر خالف آن باشد اگر ا: فته که این بدان معنی استبیضاوی در تفسیر حدیث گ

طلبم، و آن سوگند نیست و از لحاظ اینکه کالم مؤکد است با  من از خدا آمرزش می

 .شود سوگند تشابه دارد و به همین خاطر سوگند نام برده می



 فقه جامع بانوان        118

 

برای عطف  «واستغفراهلل»او در حرف و: جه آن است گفته شودو به گفتة طیبی، مو

زائده و برای تأکید است یا برای  «ال»است آمده و کلة  «اقسم باهلل»بر محذوفی که 

 .است بلیرد کالم ق

 ـ سوگند به غیر از خدا جایز نیست3
خواهر مسلمانم، سوگند به غیر از خداوند سبحان جایز نیست، چون سوگند  ای

ت و این تنها خداوند است که سزاوار تعظیم خوردن به چیزی معنای تعظیم آن اس

 .است

شنید که یکی به پدرش  صخدا رسول»: گوید س عمر به نقل از عمر ابن( 1)

عمر . کند خداوند شما را از قسم خوردن به پدرانتان نهی می: خورد، فرمود سوگند می

 .«ام از آن به بعد نه در روایت و نه برای خودم چنین قسمی نخورده: گوید
 .(ماجه ابن) 

به پدرش سوگند  از عمر شنید که صخدا رسول: گوید ب عمر باز ابن( 2)

کند، پس هرکه  خداوند شما را از قسم خوردن به پدرانتان نهی می»: خورد، فرمود می

 .(مسلم) .«بخواهد قسم بخورد باید به خدا قسم بخورد یا ساکت بماند

 .«نباید جز به خدا قسم بخورد خورد کسی که قسم می»: و در لفظی دیگر فرموده
سوگند را جز با اسم خدا یاد »: فرمود صخدا گوید که رسول سابوهریره( 6)

  .«نکنید و باید در سوگندهایتان صادق باشید
 .(حبان و بیهقی روایت از ابوداود، نسائی، ابن) 

هرکس به غیر از خدا قسم بخورد در واقع کفر یا »: فرماید می صخدا رسول( 4)

 .(روایت از ابوداود، ترمذی و حاکم) .«شرک ورزیده است: مودفر

به انسانهای طاغی و »: فرمود صخدا رسول :سمره گوید که عبدالرحمن بن( 6)

 .(علیه متفق) .«پدرانتان قسم نخورید

کسی قسم به غیر از خدا بخورد قسم او مکروه است و : امام شافعی گفته است

 .ترسم که معصیت باشد می
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 شاءاهلل بگوید کسی که در قسم خوردن خود ان ـ حکم6
شاءاهلل بگوید، اگر آن را  هر زن، یا مردی قسم بر انجام کاری بخورد و همراه آن ان

 :ای بر وی نیست، به دالیل زیر انجام نداد کفاره

هرکس سوگند بخورد و بگوید »: فرمود صخدا گوید که رسول سابوهریره( 1)

 .«شود نمی شاءاهلل، سوگند او واقع ان
 .(حبان ماجه و ابن روایت از احمد، ترمذی، نسائی، ابن) 

سوگند خورد که  إ داود در صحیح بخاری و مسلم آمده که سلیمان بن( 2)

شاءاهلل  اگر سلیمان إن: فرمودند صکنم، پیامبر امشب با هر هفتاد همسرم مقاربت می

 .شد سوگندش واقع نمی: می گفت

 .این، مذهب جمهور است

شاءاهلل همراه با قسم مانع  اجماع مسلمانان بر این است که گفتن ان: العربی گوید ناب

 .باشد مشروط بر اینکه متصل باشد انعقاد آن می

دهم اگر  شاءاهلل کار را انجام می نإ واهلل: کسی بگوید»: گوید ب عمر بن عبداهلل( 6)

 .(روایت از مالک) .«شود آن را انجام ندهد قسم او واقع نمی

ام این است که  نیکوترین کالمی که در مورد استثناء شنیده: امام مالک گفته است

 .مادام بعد از قطع و فاصله، استثناء وجود ندارد

علما بر این رأیند که اگر استثناء متصل به قسم : صاحب کتاب روضه گفته است

 .ای بر وی نیست باشد کفاره

د که باید عرف و عادات در سوگندها را نیز این نکته را هم بدانی: در ادامة آن گوید

مد نظر داشت، چون شخص قسم خور به هنگام قسم خوردنش از چیزی، یا بر 

کند عرف و عاداتی است که در میان آنان غالب  چیزی، آنچه بر قلب او خطور می

 .است

اگر فرضاً عرف او در سوگند خوردن بر چیزی مخالف اسم لغوی یا شرعی آن 

 .قدم استبود، عرف م
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اما اگر از کسانی بود که آگاه به شرع یا عرف نبود ظاهر است که عرف معتبر است 

و اگر بر آن آگاه بود نیز عرف معتبر است، زیرا خطور معنی عرفی بر دل از غیر آن 

ام که در این صورت اگر حقوق  خالف آن را اراده کرده :جلوتر است مگر اینکه بگوید

 .شود ن تعلق نداشت از او پذیرفته میدیگران به معنی عرفی آ

 ـ کسی که چیزی قسم بخورد ولی خیر و صالح را در غیر آن ببیند5
هرگاه زن، یا مرد مسلمان بر انجام چیزی قسم بخورد و خیر و صالح را در غیر 

 .آن بداند، باید آنچه را که بهتر است انجام دهد و سپس کفارة آن را بدهد

اگر بر چیزی سوگند »: فرمود صخدا گوید که رسول سسمره عبدالرحمن بن( 1)

یاد کردی ولی غیر آن را بهتر دیدی، آنچه را که بهتر است انجام بده و کفارة 

 .(علیه متفق) .«سوگندت را پرداخت کن

 .«کفارة سوگندن را پرداخت کن و بهترین را انجام بده»: و در لفظی دیگر( 2)
در غیر آن دیدم آنچه  سم خوردم و خیر رااگر بر چیزی ق»: گفته سابوموسی( 6)

 .(علیه متفق) .«پردازم را که خیر است انجام داده و کفارة سوگندم را می

 : علما دربارة جمع میان این آیة شریفه

﴿      ﴾ (30/ مائده). 
 :و حدیث ابوهریره در صحیح بخاری و مسلم اختالف نظر دارند

این آیه مخصوص کسانی است که بر معصیت قسم بخورند،  :کهابوحنیفه گفته 

کند، پس هرکس بر معصیت،  چون معلوم است خداوند متعال به معصیت امر نمی

 .مانند صحبت نکردن با پدر و مادر قسم بخورد باید قسم را شکسته و کفاره بدهد

این آیه، مخصوص حاالتی است که در آن کسی قسم بخورد : شافعی گوید

یتی را انجام بدهد یا مندوبی را ترک کند، یا مکروهی را انجام بدهد؛ به دلیل معص

 :فرماید فرمودة خدای متعال که می
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﴿                              

 ﴾    (884/ بقره). 
قرار مدهید تا بدان وسیله خود را از کارهای خیر و خداوند را وسیلة سوگندهای خود »

 .«تقوی و اصالح ذات البین باز دارید
 .پس باید کفارة سوگندش را پرداخته و آنچه را که خیر است انجام دهد

جایز نیست و معنی ( حنث)تقدیم کفاره بر شکستن سوگند : ابوحنیفه گفته است

 :ته باشد، مانند آیةحدیث آن است که اول قصد ادای کفاره را داش

﴿                     ﴾ (03/ حنل). 
  .« پس هر گاه قرآن خبواىن، از شيطان رانده شده به خداوند پناه جوى»

تقدیم کفاره بر شکستن سوگند به وسیلة روزه جایز است، و هر : امام شافعی گوید

ای که به دو چیز تعلق داشته باشد جایز است بر آن دو چیز مقدم شود مانند  الیحق م

 .زکات که به نصاب و حول تعلق دارد و جایز است قبل از تمام حول داده شود

 ـ اقسام سوگندها 1
 :سوگندها بر سه قسمند

 .لغو ـ یمین1

 .ـ یمین منعقده2

 .ـ یمین غموس6

 :لغو اول ـ یمین

ی شود که در آن قصد در کار نباشد، چنانچه در محاورات به سوگندی گفته م

به خدا باید بنشینید، به خدا باید بیاشامید، یا بخورید، و امثال آن که : گوییم روزمره می

 :فرماید قصدی در میان نیست؛ خداوند می

﴿                          ﴾
 .(30/ مائده) 
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مناید، ولی در مقابل  خداوند در مقابل سوگندهای لغو خالی از قصد و اراده مشا را مؤاخذه منی»
 .«مناید مشا را مؤاخذه می (و عدم وفا به آن)سوگندهای دارای قصد و تصمیم 

رة این آیه در شأن کسانی نازل شده که در گفتگوهای روزم: گوید ل عایشه

بدون اینکه قبالً قصد قسم را داشته )نه واهلل، نه باهلل : رانند خود زیاد بر زبان می

 .(بخاری) (.باشند

ی از تابعین تعباس و دیگر اصحاب و جماع عمر، ابن منذر چنین روایتی را از ابن ابن

 .نقل کرده است

منظور از لغو ایمان، »: فرمود صخدا گوید که رسول ل همچنین عایشه

 .«نه واهلل، و بلی به خدا: گوید ت کردن انسان در منزل خودش است که میصحب
 .(روایت از ابوداود) 

شخص سوگند بر چیزی  ،مذهب علما حنفی بر این است؛ لغو یمین این است که

بخورد که به گمان خودش درست سوگند خورده است ولی بعداً خالف آن آشکار 

 .بر این است رأی جمعی از علماء دیگر نیز. گردد می

 .، سوگند در حال خشم استو بنابه قولی مرجوح

 .ای ندارد لغو کفاره یمین: لغو حکم یمین

 :دوم ـ یمین منعقده

 .شود که از روی قصد و تصمیم باشد یمین منعقده به سوگندی گفته می

بنابراین، یمین منعقده سوگندی است که از روی قصد و عمد بوده و لغو نیست که 

 .عرف و عادت بر زبان رانده شده باشد به مقتضای

یمین منعقده آن است که بر انجام کاری در آینده یا : آمده است ةلسدا در کتاب فقه

 .عدم انجام آن سوگند یاد کند

 .کفاره واجب است( شکستن سوگند)در صورت حنث : حکم یمین منعقده

 :سوم ـ یمین غموس
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داند دروغ  شود که فرد می ته میخواهر مسلمانم، یمین غموس به سوگندی گف ای

خورد تا بدان وسیله حقی را ضایع نماید و با فسق و خیانت  است ولی سوگند می

 .بدان چنگ یابد

: آمد و عرض کرد صخدا ت رسولممردی اعرابی به خد: گوید ب عمر ابن( 1)

ن ذکر اهلل، گناهان کبیره کدامند؟ و حدیث را ادامه داده و یمین غموس را در آ یا رسول

سوگندی »: یمین غموس چیست؟ فرمود: ض کردمعر: در ادامة حدیث گوید. فرمود

 .«است که به وسیلة آن مال انسان مسلمان را با دروغ به دست آورد
 .(روایت از بخاری) 

و ( سوگند دروغ)ای خواهر مسلمانم، الزم است بدانید که توبه از یمین غموس 

و این فرمودة خدا را فراموش نکنید که رد مظالم به صاحبان آن واجب است، 

 :فرماید می

﴿                          

               ﴾  (04/ حنل). 
میان خویش مسازید تا گامهای ثابت مشا نلغزد و به سبب سوگندهای خود را چاره کژی در »

 .«آنکه از راه خدا برگشتید عذاب بد بچشید و مشاراست عذابی بزرگ
گناهان کبیره عبارتند از »: فرمود صخدا رسول :گوید که ب عمر بن عبداهلل( 2)

 .«شرک ورزیدن به خدا، و پایمال کردن حقوق والدین، و قتل نفس، و سوگند دروغ
 .(روایت از بخاری) 

هرکس سوگند دروغ »: فرمود صخدا رسول :گوید که سحصین عمران بن( 6)

 .«اش جایگاه خود را در آتش دوزخ مهیا کند بخورد بگذار تا با چهره
 .(روایت از ابوداود) 

 

ـ یکی از حقوق خواهر مسلمان، بر خواهر مسلمانش ابرار سوگند او 4
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 است
من قسمتی از آن را خوردم و  ،را به من دادزنی خرمایی : گوید ل عایشه

 صخدا ام باید بقیه را نیز بخورید، رسول سوگند خورده: قسمتی نیز باقی ماند، گفت
سوگند او را به جای بیاورید، چون اگر به جای نیاورید : که شاهد جریان بود فرمود

 .(روایت از احمد) .گناه آن بر تو است

سوگند خورده شود باید رضایت  ـ کسی که برای رضایت از خدا70

 دهد
از مردی شنید سوگند به پدرش  صخدا رسول»: گوید ب عمر ابن( 1)

به پدرانتان سوگند نخورید، هرکس به خدا سوگند بخورد باید : خورد، فرمود می

صداقت داشته باشد، و هرکس برایش، به خدا سوگند خورده شد باید رضایت دهد، و 

 .(ماجه روایت از ابن) .«ب خدا نیستهرکس رضایت ندهد، از جان

مریم مردی را در حال  عیسی بن»: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره( 2)

دایی که جز او خدایی نیست، عیسی دزدی کردی؟ گفت نه به خ: د، فرموددزدی دی

 .(ماجه روایت از ابن). «کنم ایمان به خدا دارم و چشمان خود را تکذیب می: فرمود

 م کسی که از روی نسیان سوگند خود را بشکندـ حک77
 :فرماید خداوند می

﴿              ﴾ (3/ احزاب). 
 .«بر مشا گناهی نیست اگر به خطا سخنی از مشا سر زد»

 :فرماید در سورة کهف می إ و در نقل داستان موسی و خضر

﴿          ﴾ (28/ کهف). 
 .«مرا به خاطر آنچه فراموش کردم مؤاخذه مکنید»
در روز عید قربان مشغول  صخدا رسول»: گوید سعمروبن عاص بن عبداهلل( 1)

اهلل، من چنین و چنان  یا رسول: بیان خطبه بود، ناگهان مردی بلند شد و عرض کرد
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سؤالها را عرض کردند،  کردم و سپس نفر دوم و سوم نیز بلند شده و همان گمان می

خالصه . انجام بدهید و اشکال ندارد و به همة آنان چنین فرمود: فرمود صخدا رسول

انجام بدهید و : فرمود شد در جواب می در آن روز هر سؤالی که از حضرت می

 .(روایت از بخاری) .«اشکالی ندارد

 من قبل از رمی: کرد صخدا مردی عرض رسول: گوید ب عباس ابن( 2)

ام  قبل از ذبح، حلق کرده: ردیکی دیگر عرض ک. اشکالی ندارد: دام، فرمو زیارت کرده

اشکالی : ام، فرمود قبل از رمی ذبح کرده: اشکالی ندارد یکی دیگر عرض کرد: فرمود

 .ندارد

خدا  در محضر رسول: گفت از سربازی شنیدم می :گوید که سقیس اسود بن( 6)

کسی که قبل »: سپس خطبه را خواند و سپس فرمودرد و بودم که نماز عید را اقامه ک

از نماز، ذبح کرده باید به جای آن حیوانی دیگر را ذبح کند، و هرکس که ذبح نکرده 

 .(روایت از بخاری) .«است، با نام خدا باید ذبح کند

 ـ کفاره سوگند71
 :کفارة سوگند همان است که خداوند در کتاب مجید فرموده است

﴿                            

                               

             ﴾  

 .(66/ مائده)
کند و کفارة آن غذا دادن  لکن مشا را در سوگندهایی که به دل آهنگ سوگند دارید مؤاخذه می»
مستمندان است از حد وسط غذای خودتان یا پوشاندن آنان یا آزاد کردن یک نفر بردة ده به 

گندهای مشا است هنگامی که این کفارة سو. مسلمان، پس هرکس نتواند باید سه روز روزه باشد
 .«خورید سوگند می
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بنابراین توضیح، خواهر یا برادر مسلمانی که قسم خورده میان این سه نوع کفاره 

 :مخیر است

 .نوا ـ غذا دادن به ده نفر بی1

 .نوا ـ لباس برای ده نفر بی2

 .ای ـ آزاده کردن برده6

 .اگر از اینها عاجز ماند باید سه روز روزه باشد

صورت غذا دادن به فقرا اجتماع همگی آنان باهم، یا در یک زمان مخصوص در 

 .شرط نیست

اند که ده فقیر مسلمان باشند، ولی ابوحنیفه دادن آن را به اهل ذمه  فقها شرط کرده

 .داند جایز می

اگر خواهر یا برادر مسلمان یک فقیر را ده روز غذا بدهد به نزد ابوحنیفه کفایت 

 .نزد غیر او فقط یک فقیر را غذا داده استکند ولی به  می

کفارة غذا دادن بر کسی واجب است که از نفقة خود بیشتر داشته و قادر بر آن 

 باشد

 خارج کردن قیمت

در کفارة سوگند خارج کردن قیمت آن ( مالک، شافعی و احمد)به اتفاق أئمة ثالثه 

 .جایز نیست ولی ابوحنیفه آن را جایز شمرده است
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 ـ تعریف آن7
کند بدون اینکه خداوند آن  نذر، قربتی است که انسان مسلمان بر خود واجب می

 .را بر وی واجب کرده باشد

 ـ حکم آن1
 :فرماید وفا به نذری که صحیح باشد واجب است چنانچه خداوند می

﴿     ﴾ (80/ حج). 
 «و به نذرهايشان وفا كنند»

هرکس طاعت خدا را بر خود نذر کند باید آن را »: فرماید نیز می صاخد و رسول

 .«انجام دهد و هرکس معصیت خدا را بر خود نذر کند نباید بدان عمل نماید
 .(ماجه و ترمذی روایت از بخاری، ابوداود، نسائی، ابن) 

 .نباید عمل به نذر معصیت شود و کفاره ندارد: مالک و شافعی گویند

کننده واجب است نذرش تنها برای خدای متعال باشد، و نذر برای بر شخص نذر 

 .اولیاء، و مقربان خدا باطل و حرام است

 ـ مشروعیت آن5
 :فرماید خداوند می. نذر، مشروع است به دالیل کتاب و سنت،

﴿                        ﴾  

 .(268/ هبقر) 

 .«داند کنید خداوند آن را می دهید و یا نذر می آنچه از نفقه می»
 :فرماید و در جای دیگری می

﴿                      ﴾ 
 .(26/ حج) 
ايشان وفا كنند و اين بيت العتيق را طواف شان را بزدايند و به نذره[  بدن]آن گاه بايد كه چرك »
 .«منايند
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 :فرماید باز می

﴿             ﴾ (2/ انسان). 
ترسند که بدی آن روز مهه جایی و به  کنند و از روزی می آن بندگان خدا به نذر خود وفا می»

 .«رسد هرکس می
هرکس طاعت »: گوید ل روعیت آن درست، آمده است که عایشهدر مورد مش

 .«را بر خود نذر کند باید آن را انجام دهد

 ـ چه وقتی نذر صحیح نیست9
 .نذر در معصیت خدا صحیح نیست( 1)

 .نذری که مخالف رعایت عدالت و مساوات میان فرزندان باشد صحیح نیست( 2)

ه بعضی از ورثه در مقابل دیگران هرگونه نذری که حاوی برتری بخشیدن ب( 6)

وارثان باشد صحیح نیست، زیرا چنین نذری معصیت است و نذر در معصیت جایز 

 .نیست

نذر بر قبور نیز معصیت است، زیرا چنین نذری نه طاعت است و نه هدف از ( 4)

آن به دست آوردن خشنودی خدا است بلکه غالباً چنین نذرهایی باعث پیدایش عقاید 

 .نمایند ده و انسان را به معصیت مبتال میباطله ش

میان دو برادر انصاری بر سر میراث مشاجره بروز کرد یکی : مسیب گوید سعیدبن

اگر باری دیگری تقاضای تقسیم : از آن دو سهم خود را خواست، برادر دیگر گفت

است نیاز  کعبه از تو بی: گفت سکنم، عمر میراث کنی تمام اموالم را نذر در کعبه می

کفارة سوگند را پرداخت کن و در معصیت پروردگار و قطع صلة رحم و در چیزی 

 .(روایت از ابوداود) .«که مالک آن نیستی نذر مکن

دربارة کسی سؤال شد که به خاطر  ل از عایشه: اند و امام مالک و بیهقی آورده

وقف درگاه  رث خود، تمام اموال خود رااإل بعضی از ورثه برای دریافت سهمتقاضای 

 .باید کفارة سوگند بپردازد: کعبه نماید؟ گفت
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. قبور به طریق اولی استمادام نذر برای کعبه چنین باشد، غیر آن اعم از مشاهد و 

علما دربارة نذری که در شکل سوگند صورت : گفته است «ةضالرو»در کتاب 

ت کنم آزاد کردن اگر با فالنی صحب: گیرد اختالف نظر دارند، مانند اینکه بگوید می

هرگاه داخل منزل شدم بر من نذر باشد روزه بگیرم : ای بر من نذر باشد، یا بگوید برده

نجام یا نماز بخوانم، چنین نذری در شکل سوگند بوده، زیرا قصد او خودداری از ا

 .کاری است به مانند شخص حالف

در صورت  اصح دو قول شافعی این است که چنین نذری به منزلة سوگند است و

 .عدم وفا به آن باید کفارة سوگند را بپردازد

 .و مذهب مشهور ابوحنیفه این است که وفا به آن بر وی واجب است

 ـ نذر در امری که خداوند اجازة آن را نداده جایز نیست3
 .مانند نذر برای نقش و نگار کردن مساجد، نذر برای معاصی

آن را نداده از دایرة نذر مأذون که نذر  و حداقل، نذر برای چیزی که خداوند اجازة

در طاعت خداوند است خارج است، و چنین نذری شامل نذرهای مباح و مکروه، و 

 .باشد حرام می

 ـ نذر بر چیزی که خداوند آن را مشروع نکرده واجب نیست6
مشغول خواندن خطبه بود  صخدا روزی رسول»: گوید ب عباس ابن( 1)

ابو : کیست؟ عرض کردند: مای آفتاب ایستاده است، فرمودمتوجه شد که نفری در گر

اسرائیل است نذر کرده در گرمای آفتاب بایستد و ننشیند و زیر سایه نرود و با کسی 

به او دستور دهید صحبت بکند و از سایه : صحبت نکند و روزه باشد، فرمودند

 .(اریروایت از بخ) .«استفاده نماید و بنشیند، و روزه را تمام نماید

عمروبن شعیب به نقل از پدر و جدش دربارة کسی که نذر کرده بود تا هنگام ( 2)

از خطبه در گرمای خورشید بایستد، آورده است که  صخدا فارغ شدن رسول

 .«نذری صحیح است که برای رضای خدا باشد»: به او گفت صخدا رسول
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 .(روایت از احمد) 

 .این مذهب اهل علم است

 در امور غیر مقدور واجب نیستـ وفا به نذر 5
خواهر مسلمان، الزم است بدانید نذر برای انجام اموری که خداوند مشروع  ای

که   سکرده ولی در توان نیست، وفا به آن نیز واجب نیست؛ به دلیل روایت انس

این »: رود، فرمود با حالتی لرزان می پیرمردی را دید در میان دو پسرش صخدا رسول

خداوند از تعذیب آن : نذر کرده است با پای پیاده برود، فرمود: ردندچیست؟ عرض ک

 .(علیه متفق) .«نیاز است لذا به او امر کرد سواره راه رود بی

نذر کرده با پای پیاده به زیارت : در روایت نسائی این جمله بدان افزوده شده است

 .اهلل برود بیت

 بدان وفا کندـ کسی که خود امری طاقت فرسا نذر کند باید 1
در صورت عدم وفا به آن، ذبح گوسفندی بر : شافعی در اصح دو قول خود گوید

 .وی واجب است

بنابر مذهب بعضی از علما وفا به آن بر وی واجب نیست مگر از روی احتیاط،  و

 .در آن، امر به ذبح یا قضاء نکرده است صخدا به دلیل حدیث قبلی انس که رسول

 ـ کفارة نذر4
هرکس چیزی را بر خود نذر »: فرمود صخدا رسول :گوید که ب عباس ناب (1)

 .«کرد و توان انجام آن را نداشت کفارة آن، کفارة سوگند است
 .(روایت از ابوداود و ابن ماجه) 

کفارة نذر ناتمام، کفارة »: فرمود صخدا رسول :گوید که سعامر عقبه بن( 2)

 .(ترمذیروایت از مسلم، ابوداود و ) .«سوگند است

توانست،  به زنی که نذر کرده بود پیاده برود و نمی صخدا و همچنین رسول( 6)

 .(روایت از احمد و ابوداود) .امر کرد کفاره بپردازد
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 ـ قیمت کفاره70
کسی که بر خود نذری »: است که فرموده است صخدا دلیل آن حدیث رسول

امری را بر خود نذر کند و کند و نام آن را نبرد کفارة آن سوگند است، و کسی که 

 .(روایت از ابوداود) .«توانایی انجام آن را نداشته باشد، کفارة آن کفارة سوگند است

ای که فوت کرده است  ـ وفا به نذر از جانب فرزند نذر کننده77

 کند کفایت می
خواهر مسلمان، الزم است بدانید هرگاه زن یا مردی فوت کند و نذری بر ذمة  ای

 :جایز است فرزند او به آن وفا کند؛ به دلیل روایات زیروی باشد 

سعدبن عباده که مادرش فوت کرده بود و : که گوید ب عباس حدیث ابن( 1)

تو به جای : فرمود صخدا استفتاء کرد؟ رسول صخدا نذری بر ذمة وی بود از رسول

 .(روایت از ابوداود و نسائی) .او انجام بده

مادر بر خود نذر کرده بود در مسجد قباء نماز بخواند به زنی که  ب عمر ابن( 2)

ولی فوت کرده و نتوانسته بود آن را انجام دهد، امر کرد او به جای مادرش در آنجا 

 .(روایت از بخاری) .نماز بخواند

 .شیبه نیز چنین روایتی از ابن عباس دارد ابی ابن( 6)

را از دست داده و امکان ای از رمضان  بنابرقول قدیم شافعی، هرکس چند روزه

ای بر عهدة وی بود، نزدیکان او  قضاء آن را نداشت و فوت کرد، یا نذر و یا کفاره

 .توانند به جای او روزه بگیرند یا از ترکة او کفارة آنها را بدهند می

 .قول قدیم در اینجا معتبر است: امام نووی گفته است

نند به جای او نذر، یا صدقه، یا توا و به گفتة محمدبن حسن نزدیکان متوفی می

 .این، قول ابوحنیفه و اکثر فقهاء ما است. شاءاهلل حج را قضاء نمایند ان

 ـ نذر برای مشایخ71
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هرگاه خواهر مسلمان برای یک شیخ معین بر خود چیزی نذر کرد، اگر آن شیخ در 

، چنین نذری حال حیات بود و فقیر و بینوا بود، و قصد آن خواهر نیز صدقه بر او بود

 .صحیح است و از باب احسانی است که اسالم آن را دوست دارد

و اگر فوت کرده بود و نذر او به قصد استغاثه و فریادرسی، و برآورده شدن 

نیازهایش باشد، مانند اینکه بخواهد حامله شود، یا فرزندش به خانه برگردد، یا 

 .ست و وفا به آن جایز نیستدخترش ازدواج کند و امثال آن، چنین نذری معصیت ا
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 ـ تعریف آن7
حدود جمع حد است و در اصل اسم پرده یا مانعی است که در میان دو چیز قرار 

و در لغت به معنای منع است، و در اصطالح شرع، عقوبتی است که برای . دارد

 .صیانت از حقوق خداوند متعال، مقرر شده است

 .اند آن را در هفده مورد واجب دانسته بعضی از علما به اختصار

ارتداد، و حرابه مادام قبل : حدودی که همگان بر وجوب آن اتفاق دارند عبارتند از

 .از دسترسی به او توبه نکرده باشد، زنا، قذف، شراب خواری و سرقت

انکار عاریه، شرب مسکراتی غیر از : بعضی از مسایل مورد اختالف عبارتند از

غیر از زنا، تعریض به قذف یا لواط ولو اینکه نکاح او حالل باشد،  خمر، قذف به

اتیان بهائم، سحاق، تمکین زن برای میمون و دیگر حیوانات برای وطء، سحر، ترک 

همة اینها جدا از کبایری . خواری در ماه رمضان بدون عذر نماز از روی تنبلی و روزه

اینکه قومی، از دادن زکات امتناع است که جنگیدن به خاطر آن مشروع است، مانند 

بعضی مواقع : راغب اصفهانی گفته است. کنند و به خاطر آن اعالن جنگ نمایند

 :شود، مانند فرمودة حدود بر خود معاصی اطالق می

﴿         ﴾ (132/ بقره). 
 «ا نزديك نشويدبه آهن[ به قصد جتاوز]پس  اهلى است[  هنى شده]اينها حدود »

و بر فعلی که چیزی مقدر در آن هست نیز اطالق می شود، مانند مبحث طالق در 

 :فرماید قرآن که می

﴿              ﴾ (1/ طالق). 
 «و هر كس از حدود خداوند جتاوز كند، در حقيقت بر خود ستم كرده است»

 .اند حالل و حرام بوده لذا حدود نامیده شده چون این امور مرز میان

 ـ وجوب اقامة حدود1
 :فرماید خداوند می



 فقه جامع بانوان                                                                                          154

 

﴿                              

                                 ﴾
 .(8/ نور) 

هریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و در دین خدا رأفت نسبت بدیشان نداشته »
باشید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید گروهی از مؤمنان بر شکنجة ایشان حاضر 

 «باشند
هرکس با شفاعت خود مانع اجرای حدود خداوند »: فرماید می صخدا رسول و

 .«شود در واقع در امر خدا با خدا به مقابله برخاسته است
 .(روایت از احمد، ابوداود، حاکم) 

افتد انسان از جنایتی که شخص جانی  گاهی اتفاق می: گوید ةلسددر کتاب فقه ا

افتد که باید بر وی اجرا شود، در  ای می همرتکب شده غافل مانده و به فکر شکنج

سوزد، به همین خاطر قرآن چنین عطوفتی را منافی با ایمان  نتیجه دلش به حال او می

داند، زیرا ایمان خواهان آن است که فرد و جامعه از هرگونه جرایم اخالقی و غیر  می

استوار تشویق  پاک و منزه بوده و انسان را به سوی تعالی در ادب و اخالق زیبا و

 .کند می

 ـ شفاعت در حدود5
خواهر مسلمانم، شفاعت در حدود جایز نیست؛ زیرا حدود، حدود خدا است و  ای

هیچ احدی از ثروتمند و فقیر، و سیاه و سفید مجاز به تجاوز از آن نیست، و تمام 

 .افراد بشر در برابر حکم خدا یکسانند

ر مورد زن مخزومی که دزدی قریش نسبت به اجرای حد د: گوید ب عایشه

 صخدا کرده بود نگران بودند، خواستند کسی پیدا کنند تا در این باره با رسول
است هیچ  صخدا زید که عزیز رسول به جز اسامه بن: صحبت کند، با خود گفتند

کس جرأت آن را ندارد، لذا به او متوسل شدند و اسامه موضوع را عرض 

کنی؟ آنگاه  آیا در حدود خدا شفاعت می»: مودفر صخدا کرد، رسول صخدا رسول
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هالک امتهای قبل از شما بدین علت بود که اگر انسانی صاحب : برخاست و فرمود

شد، حد را  کرد با او کاری نداشتند، و اگر ضعیفی مرتکب آن می جاه و مقام دزدی می

ش را سوگند به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند دست. کردند بر وی اجرا می

 .(علیه متفق) .«کنم قطع می

در میان »: فرمود صخدا رسول :عمروبن شعیب به نقل از پدر و جدش گوید که

 .«شود خود از حدود دم مزنید، چون هر حدی به من گزارش گردد واجب می
 .(روایت از ابوداود، نسائی و حاکم) 

 ـ مبحث حد زنا9

 :ـ تعریف آن1

 .یا عقب است حرام در جلو زنا عبارت از نزدیکی

 

 :ـ حکم آن2

 :فرماید زنا در تمامی ادیان از اکبر کبائر است؛ خداوند می

﴿                   ﴾ (88/ اسرا). 
 .«به زنا نزدیک نشوید، که زنا گناه بسیار زشت و بدترین راه و شیوه است»

 :یدفرما و در جای دیگر می

﴿                  ﴾  (8/ نور). 
 .ات زنا با همسر همسایه: و از رسول خدا دربارة بزرگترین گناه سؤال شد، فرمود

 .(علیه متفق) 

 :ـ شروط اقامة حد زنا3

 .دـ باید زن و مرد زناکار مسلمان، عاقل و بالغ باشن1
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: فرماید که می صخدا ـ نباید از روی اکراه و اجبار باشد؛ به دلیل حدیث رسول2

 .«از امتم مؤاخذه در مقابل خطا و فراموشی و اکراه برداشته شده است»
 .(روایت از طبرانی) 

ـ اعتراف به زنا در حالت طبیعی، یا شهادت چهار نفر شاهد عادل مبنی بر 6

دیدن آلت مرد در داخل آلت زن؛ به دلیل فرمودة  مشاهدة عمل زنا با چشم خود و

 :فرماید خدای متعال که می

﴿                      ﴾
 .(13/ نساء) 

 «ا گواه بگرييدشوند، چهار كس از خودتان را بر آهن و كساىن از زنانتان كه مرتكب زنا مى»
مانند اینکه از روی . ـ حدوث حمل بدون وجود دلیل که حد را از وی دفع نماید4

عنف و به زور به او تجاوز شده باشد، یا از روی جهالت یا شبهه، با وی نزدیکی شده 

 .باشد

 .ـ از اعتراف به زنا پشیمان نشده باشد6

 ـ کیفیت اقامة حد زنا4

 :اند اه ازدواج حالل نکردهگ ـ حد زن، یا مردی که هیچ1

در این زمینه فقها معقتند که زن باکرة آزاده هرگاه زنا کند به او صد تازیانه زده 

 :فرماید خواهد شد؛ به دلیل فرمودة خداوند که می

﴿                              

                                 ﴾
 .(8/ نور) 

 .«کمی قبل ترمجة آیه گذشت»
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   ﴿: در آیة مذکرو جملة       ﴾  است که نشان دهندة این مطلب

، نهی از تخفیف در زدن تازیانه ا تعطیل گردد، و بنابر قولی مرجوحنباید حدود خد

 .ای که دردی چندان به مضروب نرسد است به گونه

﴿در تفسیر کلمة  ﴾ سه نفر و بیشتر باشند، و در قولی دیگر چهار : گفته شده

بارت از امام و شهود است در و بنابر رأی ابوحنیفه، ع. نفر به تعداد شهود زنا باشند

 .صورتی که حد به وسیلة شهود به ثبوت رسیده باشد

بودیم، مردی به نزد  صخدا نزد رسول: گویند سخالد، و شبلی زیدبن سابوهریره

دهم که میان ما، با کتاب  تو را به خدا سوگند می: آمد و عرض کرد صآن حضرت

با کتاب خدا میان ما : اتر بود گفتمدعی او که از او به فقه دان. خدا قضاوت کنید

این پسرم کارگر : گفت «بگو»: و به من اجازة صحبت بده، فرمودقضاوت کن 

مزدبگیر آن مرد بوده و با زن او زنا کرده است، من در مقابل آن یکصد گوسفند و یک 

: ندین مرد اهل علم سؤال کردم، به من گفتندام و در این مورد از چ به او دادهخادم 

. پسرت یکصد تازیانه و یک سال تبعید است، و حد آن زن سنگسار شدن است حد

سوگند به خدایی که جان من در دست اوست مطابق کتاب »: فرمود صخدا رسول

د و یک خادم برای خودت مسترد خدا میان شما قضاوت خواهم کرد، یکصد گوسفن

تو ای أنیس، فردا و  .و حد پسرت یکصد تازیانه و تبعید به مدت یک سال است شده

 .(ماجه روایت از ابن) .«به نزد همسر این مرد برو، اگر اعتراف کرد او را رجم کن

شود به شدت  نازل می صخدا هرگاه وحی بر رسول: گوید سصامت عباده بن

یافت، در یکی از روزها  متغیر شده و چهرة مبارکش از سفیدی به سیاهی تغییر می

: ن وحی تمام شد و به حالت طبیعی بازگشت، فرمودچنین حالتی برایش پیش آمد چو

بیوه در . خداوند برای زنا راهی قرار داده است: از جانب من این مسئله را فراگیرید»

و حد بکر . مقابل بیوه، و بکر در مقابل بکر، حد بیوه یکصد تازیانه و سنگسار است

 .(مسلم) .«یکصد تازیانه و یک سال تبعید است
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 :دربارة تبعید زنان اختالف نظر وجود دارد: آمده است «ةضالرو»در کتاب 

 .رسانند امام اوزاعی گفته است تبعید بر زن نیست و ظاهر ادله عدم تفاوت را می

تبعید از جمله حدودی است که قرآن به آن امر کرده است، و رأی شافعی بر آن 

 .گردد است، و به گفتة ابوحنیفه تبعید نمی

 

 :اند ازدواج حالل کرده ـ حد زن و مردی که2

در اجرای حد، زن همانند مرد است با این تفاوت که لباسهای زن محکم شده تا 

مردی به نزد : گوید سدر هنگام اجرای حد وجود وی منکشف نگردد؛ ابوهریره

ام،  خدا، من زنا کرده ای رسول: که در مسجد بود آمد و عرض کرد صخدا رسول

اش را تکرار کرد، چون  تا اینکه چهار مرتبه گفته از او روی برتافت، صخدا رسول

او را به نزد خود خواند و  صخدا چهار مرتبه بر علیه خود شهادت داد رسول

بله، آنگاه : اید؟ گفت آیا ازادواج کرده: خیر، فرمودند: آیا دیوانه نیستی؟ گفت: فرمودند

من در میان : گوید س، جابر«او را بیرون ببرید و سنگسار کنید»: فرمود صخدا رسول

چون سنگریزه . کسانی بودم که او را سنگسار کردند، و او را در مصلی سنگسار کردیم

 .(علیه متفق) .«بر وی باریدن گرفت فرار کرد، در جره او را یافتیم و سنگسار کردیم

را به حق فرستاده و قرآن را  صگمان خداوند محمد بی: گوید سخطاب و عمربن

و از جملة آن آیة رجم بوده که آن را خواندیم و فهم کردیم و حفظ بر وی نازل کرده 

ترسم زمان به  رجم کرده و ما نیز بعد از او رجم کردیم، می صخدا رسول. نمودیم

به خدا سوگند ما در قرآن آیة رجم را سراغ نداریم و به : دراز کشد و کسی بگوید

ند و رجم در کتاب خدا بر ای که خدا نازل کرده است گمراه شو واسطة ترک فریضه

 .زنان و مردان زناکار محصن در صورت اقامة بینه، یا حاملگی، یا اعتراف، حق است

 :آیة رجم این است

 ا فارجموهما البتةیإذا زن ةخیخ والشیالش  

 .«مرد و زن زناکار حمصن را به طور حتم رجم کنید»
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م در کتاب خدا حق رج. مانده است سپس لفظ آیه نسخ شده ولی حکم آن باقی

 :فرماید است که می

﴿      ﴾ (13/ نساء). 
 «يا خداوند راهى براى آنان قرار دهد»

 .بیان کرده که مراد از آن رجم بیوه و تازیانه زدن بکر است صخدا که رسول

 اقامة حد رجم

برسد و آنگاه او را در ای در زمین کنده شده که تا سینة او  برای فرد زناکار حفره

کنند نباید از  میرد و جماعتی که او را سنگسار می شود تا می آن انداخته و سنگسار می

 :فرماید که می چهار نفر کمتر باشند؛ چنان

﴿               ﴾ (8/ نور). 
 «باشند و باید گروهی از مؤمنان بر شکنجة ایشان حاضر»

 ـ حکم زنی که با عنف و به زور به او تجاوز شده است3
مسئله به نزد ما از این قرار است که اگر زنی حامله گشت و  :امام مالک گوید

ازدواج کرده است، چنین ادعایی : از روی اکراه بوده، یا گفت: شوهر نداشت و گفت

شاهد بر ادعای خود داشته شود، مگر اینکه  از او پذیرفته نیست و حد بر وی اجرا می

حاکی از زوال بکارت او بود بیاید، یا  لود کهآ باشد، یا اینکه باکره بوده و با بدن خون

 ...در آن حالت از مردم التماس کمک کند و 

اگر فاقد چنین شهود و مدارکی بود ادعایش پذیرفته نشده و حد بر وی اجرا 

او تجاوز شده است تا سه حیض نبیند و  بنابه گفتة مالک، زنی که با عنف به. شود می

 .تواند ازدواج کند استبراء رحم حاصل نشود، نمی

تواند ازدواج کند تا وقتی  اگر در تعداد حیضهای خود به شک افتاد نمی: گفته است

 .که شک او مرتفع شود
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 ـ رجم زن محصنة آبستن از زنا6
اعتراف به زنا  صخدا زنی از قبیلة جریبه به نزد رسول: گوید سحصین عمران بن

با زن به : خدا ولی آن زن را فراخواند و به وی فرمود ام، رسول من حامله: کرد و گفت

خدا  ولی، امر رسول. هرگاه وضع حمل نمود مرا باخبر کنید: نیکی رفتار کند و فرمود

آوردند فرمود تا لباسهایش را در   صخدا را امتثال کرد، وقتی که زن را به نزد رسول

نماز  صخدا محکم ببندند و آنگاه دستور رجم او را داد و رجم گردید و رسول وی

ای کرده اگر میان هفتاد نفر از  به حقیقت این زن توبه»: جنازه بر وی خواند و فرمود

اهل مدینه تقسیم شود همه را فرا خواهد گرفت، و چه چیزی از این بهتر که نفس 

 .«خود را در راه خدا بخشیده است
 .(ایت از مسلم، ابوداود، نسائی و ترمذیرو) 

 .گردد اجماع بر این است تا وضع حمل نکند رجم نمی

حکم، برای تازیانه نیز چنین است تا وضع حمل نکند به : امام نووی گفته است

وی تازیانه زده نخواهد شد، و همچنین زنی که قصاص بر وی واجب بوده و حامله 

این است تا وضع حمل نکنند حد، یا قصاص بر  باشد که در هر دو مورد اجماع بر

 .آنان اجرا نخواهد شد

راهی برای این کار »: خواست زن حامله را رجم کند ولی معاذ گفت سعمر

 .(ابی شیبه روایت از ابن) .«ندارید تا وضع حمل ننماید

 :در مورد رجم زن حامله بعد از وضع حمل میان علما اختالف هست

گردد و به وی مهلت کفالت  که وضع حمل کرد رجم می همین: امام مالک گوید

 .فرزندش داده نخواهد شد

تا پیدا کردن کسی که کفالت فرزندش به عهده گیرد رجم : اند علماء کوفه گفته

: و شافعی افزوده است. این، قول شافعی، و روایتی دیگر از مالک نیز هست. گردد نمی

 .گردد تا شیر او خشک نشود رجم نمی
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کن، و گفت که  اهلل، مرا پاک یا رسول: زنی از قبیلة غامد گفت»: گوید سبریده

چون وضع حمل . بگذار تا وضع حمل کنی :فرمودند صآبستن از زنا است، حضرت

کنیم، یک نفر  کنیم و فرزندش را بدون شیردهی رها نمی او را رجم نمی: کرد فرمود

خدا، آنگاه آن  گیرم ای رسول یمن شیر دادن طفل را به عهده م: بلند شد و عرض کرد

 .(روایت از مسلم) .«زن رجم گردید

آنگاه زن به طفلش شیر داد تا از شیر بریده شد و طفل را : و در روایتی دیگر آمده

 .تحویل یک مسلمان داد و سپس رجم گردید

 ـ ابطال شهادت5

عنین بود یا  ةلاآل بود، یا مرد مقطوع( ود الفرجمسد)اگر زن باکره بود یا رتقاء 

 .شود شهادت شهود باطل می

، باطل است؛ چون دروغ بودن آن به طور قطع یل وجود مانع، شهادت یا اقراربه دل

 .معلوم است

را برای کشتن مردی فرستاد که بر  سعلی صخدا در روایت آمده است که رسول

رفت آن مرد را دید که در آب غسل  سشد وقتی که علی ماریة قبطیه داخل می

ا بکشد ولی متوجه شد دست او را گرفت و از آب بیرون کشید تا او ر سد، علیکن می

نظر کرد و به نزد  له است، به همین خاطر از کشتن او صرفاآل که مقطوع

 .(روایت از مسلم) .«بازگشت و حضرت را از موضوع باخبر ساخت صخدا رسول

 ـ به بارگیری خوشة خرما در تازیانه، برای مریض جایز است 1
در میان منازل ما مردکی ناتوان و ناقص : گویدبن عباده  بن سعد سعید( 1)

ماندند بر یکی از کنیزان ایشان  سکونت داشت همین که اهل محله از وی غافل می

موضوع را عرض  سبن عباده شد، سعید سوار شده و با وی به عمل زشت مشغول می

او را حد بزنید، : رمودندکرد و با این حال آن مردک مسلمان بود، ف صآن حضرت

کنی، اگر او را صد  تر از آن است که گمان می اهلل خیلی ناتوان یا رسول: عرض کردند
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ای از خرما پیدا کنید که صد شاخه  پس خوشه: آنگاه فرمودند. تازیانه بزنیم خواهد مرد

روایت ) .«این کار را با وی کردند: داشته باشد و با آن یک بار او را بزنید راوی گوید

 .(ماجه، شافعی، بیهقی، دارقطنی، طبرانی و ابوداود از احمد، ابن

به  سمرتکب زنا شد، آن حضرت صخدا یکی از کنیزان رسول: گوید سعلی( 2)

من امر کردند او را تازیانه بزنم، وقتی که رفتم متوجه شدم تازه زایمان کرده است 

را به عرض حضرت رساندم موضوع . ترسیدم اگر او را تازیانه بزنم کشته شود

 .ای به او کاری نداشته باش تا بهبودی یابد خوب کاری کرده. فرمودند

 .(روایت از مسلم) 

اگر توقع بهبودی مریض : اند گونه جمع قائل شده علما میان دو حدیث فوق این

شود تا بهبودی حاصل کند چنانچه در حدیث دوم آمده  رفت به وی مهلت داده می می

از بهبودی او ناامید بودند به صورتی که در حدیث اول آمده او را تازیانه  است و اگر

 .(برگرفته از کتاب الروضه با کمی تصرف) .خواهند زد

شود تا  در کتاب بحر، اجماع را بر این حکم نقل کرده که به بکر مهلت، داده می

ای او را  شهشدت گرما و سرما و مریضی مرتفع شود، و اگر از آن مأیوس بودند با خو

 .این، رأی اصحاب شافعی است. تازیانه خواهند زد

 ـ حد قذف4

 :ـ تعریف آن1

 .ف عبارت از اتهام شخص به زنا استقذ

 :ـ حکم آن2

 :فرماید خداوند می

﴿                                 

 .(4/ نور) ﴾
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آورند بدیشان  دهند و بر ادعای خود چهارنفر گواه منی کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می»
 .«هشتاد تازیانه بزنید

 .بنابراین، قذف یکی از گناهان کبیره است

 .و شریعت اسالم هشتاد تازیانه را بر او واجب کرده است

 

 :ـ شروط اقامة حد قذف3

 .و بلوغ ـ اسالم، عقل1

گری، در میان مردم مشهور به عفت و تقوی و صالح  ـ شخص متهم به فاحشه2

 .باشد

 .قاضای اقامة حد بر علیه او نمایدـ شخص متهم ت6

 :فرماید ـ شخص قاذف نتواند چهار نفر شاهد بیاورد، چنانچه می4

﴿              ﴾ (4/ نور). 

 :شود قذف ثابت می ـ با چه چیزی4

 .ـ اقرار شخص قاذف1

 .ـ یا با شهادت دو مرد عادل علیه او2

 :ـ تحریم آن5

 :فرماید را میان مسلمانان حرام کرده و می( بهتان)خداوند متعال قذف 

﴿                                 

                               

         ﴾  

 (6-4/ نور )

آورند بدیشان  ر ادعای خود منیدهند سپس چهار گواه ب کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می»
نپذیرید و چنین  (در طول عمر بر هیچ کاری)هشتاد تازیانه بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را 
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و )مگر کسانی که قبل از حد و یا بعد از حد توبه کنند . کسانی فاسق و متمرد از فرمان خدا هستند
، زیرا (فرماید اوند از ایشان طرفنظر میپشیمانی خود را اظهار دارند و دیگر هتمت نزنند، که خد

 .«خداوند آمرزگار و مهربان است
 :فرماید و در جای دیگر می

﴿                             

       ﴾ (88/ نور). 
کنند در دنیا و  دار را به زنا متهم می خرب از هرگونه آلودگی و ایمان پاکدامن بی کسانی که زنان»

 .«آخرت از رمحت خدا دور هستند و عذاب عظیمی دارند
از هفت گناه مهلک اجتناب کنید عرض »: فرمود صخدا رسول: گوید سابوهریره

ا، دن به خدشرک ورزی: خدا، این هفت گناه کشنده کدامند؟ فرمود  رسول ای: کردند

سحر، کشتن نفسی که خداوند جز در مقابل حق آن را حرام کرده است، رباخواری، 

دار  خوردن مال یتیم، فرار از میدان قتال با کفار، و تهمت زنا به زنا پاکدامن ایمان

 .(روایت از بخاری) .«خبر از گناه بی

 :ـ سقوط حد6

خود حاضر کرد، حد از وی چهارگواه بر ادعای ( بهتان زننده)هرگاه شخص قاذف 

کنند و با شهادت خود عمل زنا  شود، چون گواهان صدق گفتة او را تأیید می ساقط می

 .نمایند را ثابت می

 .شود، زیرا زناکار است اجرا می( متهم به زنا)ولی، حد زنا بر شخص مقذوف 

 :کند ـ زنی که شوهرش را متهم به زنا می7

کرد و شرایط آن فراهم بود حد زنا بر وی اجرا  هرگاه زن، شوهرش را متهم به زنا

 .کنند گردد ولی اگر شوهر، زن را متهم به زنا کرد و گواه نداشت، مالعنه می می

 ـ دزدی70
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ابن عرفه . دزدی عبارت از اخذ مال در محل مخصوص به طور مخفیانه است

هداری دزد به نزد عرب کسی است که به صورت مخفیانه به مالی در محل نگ: گوید

 .خود دست بزند و سهمی در آن نداشته باشد

 :ـ حکم آن1

 :فرماید دزدی یکی از گناهان کبیره است که خداوند آن را حرام کرده و می

﴿                             

 ﴾ (83/ همائد). 
ی قطع کنید، و اند به عنوان یک جمازات اهل دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که اجنام داده»

و برای هر جنایتی عقوبتی مناسب )خداوند بر کار خود چیزه و در قانونگذار خویش حکیم است 
 .«(کند تا مانع پخش آن گردد با آن وضع می
 :فرین کرده استدر احادیثی انسان دزد را ن صخدا و رسول

کند که  زناکار وقتی زنا می»: فرمود صخدا رسول :گوید که ب عباس ـ ابن1

 .(علیه متفق) .«کند که ایمان ندارد ایمان ندارد، و دزد وقتی دزدی می

چگونه ایمان از وی  :عباس پرسیدم در تفسیر این حدیث از ابن: عکرمه گوید

 .گردد ایمانش باز می چنین است اگر توبه کرد: شود؟ گفت گرفته می

مرغی  لعنت خدا بر دزد باد، تخم»: فرمود صخدا رسول :گوید که سـ ابوهریره2

.«شود کند دست قطع می شود، و طنابی سرقت می سرقت کند دستش قطع می
 .(علیه متفق) 

 :ـ راههای ثبوت سرقت2

 .صریح سارق به سرقت ـ اعتراف1

 .ـ شهادت دو نفر شاهد عادل بر سرقت سارق2

 :ـ شروط قطع دست سارق3

 .اسالم (1)



 فقه جامع بانوان                                                                                          191

 

 .عقل( 2)

 .بلوغ( 6)

 ل نباید قیمت چیز دزدیده شده از یک چهارم دینار کمتر باشد؛ عایشه (4)
چهارم دینار و باالتر دست سارق را قطع  در مقابل سرقت یک صخدا رسول»: گوید

 .(روایت از مسلم) .«کرد می

سارق اموال مسلمانان را  خداوند به وسیلة قطع دست: گوید قاضی عیاض

محافظت فرموده است ولی در مقابل اختالس و غارت و غصب اموال چنین حدی را 

افتد، و نیز ممکن است با  واجب نفرموده است، چون در نسبت با دزدی کم اتفاق می

. تر است مراجعه به اولیاء امور، این اموال مسترد شود، و اقامة بینه در این امر آسان

رقت که اقامة بینه برای اثبات آن نادر است، لذا امر سرقت بزرگ انگاشته برخالف س

 .شده و عقوبت آن تشدید گردیده تا بیشتر وسیلة انزجار قرار گیرد

هر چند در بعضی موارد فرعی اختالف وجود دارد ولی در کل، مسلمان بر قطع 

 .دست سارق اجماع دارند

 :د باشد، از قبیلمال مسروقه باید در محل نگهداری خو( 6)

 .وق، و امثال آنبانک، یا منزل، یا صند

نباید سارق، پدر، یا پسر، یا همسر صاحب مال باشد، چون همة این افراد ( 3)

 .دارای حقوق در این اموال هستند

 .شود دزدیدن خمر و دیگر مسکرات، سرقت محسوب نمی( 6)

گردد، زیرا  باینده قطع نمیمال، باید دزدیده شده باشد، و با کف ربایی، دست ر( 6)

 .شود مال ربوده شده سرقت محسوب نمی

 :شود ـ آنچه بر سارق واجب می4

ضمانت اموال مسروقه بر سارق واجب است و باید آن را مسترد کند و در صورت 

در . تلف شدن بر ذمة او است آن را برای صاحب مال بدون کم و کاست جبران کند
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ود اختالف وجود دارد که آیا ضامن مال مسروقه ش مورد سارقی که دستش قطع می

 .ضامن است: اند است یا خیر؟ احمد و شافعی گفته

 .امن است نه فقیرتنها شخص ثروتمند ض: ام مالک گفتهام

شود،  ضمانتی بر او نیست و تنها قطع دست بر وی اجرا می: و امام ابوحنیفه گفته

شد ضمانت مال بر وی واجب چون حکم خدا این است و اگر شرایط قطع فراهم ن

 .است کم باشد یا زیاد، سارق ثروتمند باشد یا فقیر

 :ـ چگونگی قطع5

 .شود دست راست سارق از مچ قطع می( 1)

شود تا خون رگهای قطع  بعد از قطع، محل در روغن زیتون داغ شده داخل می( 2)

 .شده منقطع گردد

 

 :شود قطع میـ مبلغی که در برابر آن دست سارق 6
در برابر سرقت یک کلنگ به  صخدا رسول»: آورده است ب عمر بن عبداهلل( 1)

 .(روایت از بخاری، مسلم و مالک) .«درهمی دست سارق را قطع کرده است
یک نفر،  سدر زمان خالفت عثمان»: عمره بنت عبدالرحمن آورده است (2)

ه سه درهم أترجی را دزدید، عثمان دستور داد قیمت آن تخمین شود، مبلغ آن ب
شد، به همین خاطر عثمان دست او  تخمین شد که قیمت دینار دوازده درهم صرف می

 .(روایت از مالک) .«را قطع کرد
زمانی چندان دور نیست و فراموش »: گوید صخدا عایشه همسر رسول( 6)

 .«شود ام که قطع، در مقابل یک چهارم دینار و بیشتر اجرا می نکرده
 .(سلم و مالکروایت از بخاری، م) 
به طرف مکه خارج شد و دو  ل عایشه: عمره بنت عبدالرحمن گوید( 4)

همراه ایشان بود،  سبکر صدیق کنیزش به همراهش بودند و غالم پسران عبداهلل بن ابی
ای سبز رنگ دیگر دوخته شده  ای گرانبها و مصور که در پارچه پارچه ل و عایشه

پارچه  دة عبداهلل تحویل دهند، ولی غالمرا به خانوا بود را به کنیزانش تحویل داد تا آن
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را از کنیزان گرفت و پارچة گرانبها را از پارچة سبز جدا کرد و به جای آن، لباد، یا 

ای را در پارچة سبز دوخت، وقتی دو کنیز به مدینه رسیدند پارچه را تحویل  فروه
ن پارچة گرانبها، لباد را در آن خانوادة عبداهلل دادند، وقتی آن را باز کردند به جای آ

کردند یا  لموضوع را به دو کنیز گفتند و آنها نیز موضوع را عرض عایشه. یافتند
در این مورد از غالم سؤال شد و غالم اعتراف کرد که . ای برایش نوشتند در نامه

: امر کرد دست او را قطع کردند و عایشه گفت ل پارچه را دزدیده است لذا عایشه
  .«شود قابل دزدیدن یک چهارم دینار دست سارق قطع میدر م

 .(روایت از مالک)

دوست دارم در مقابل دزدیدن سه درهم دست سارق قطع »: امام مالک گفته است

شود هرچند در صرافی از یک چهارم دینار بیشتر یا کمتر باشد؛ به دلیل اینکه 

و . ع کرده استدر مقابل یک کلنگ سه درهمی دست سارق را قط صخدا رسول

عفان نیز در مقابل یک اترج سه درهمی دست سارق را قطع کرده است و  عثمان بن

 .«این بهترین روایتی است که دوست دارم

 ـ حکم کسی که عمل دزدی را تکرار کند7

شود و اگر دزدی را  به اتفاق اهل علم دست راست سارق در اولین بار قطع می

 .ودش تکرار کرد پای چپ او، قطع می

در تکرار دزدی برای بار سوم اختالف دارند بنابر رأی اکثر علما دست چپ او 

 .شود قطع می

شود و اگر باز دزدی کرد تعزیر و حبس  اگر باز دزدی کرد پای راست او قطع می

 .شود می

بنا به گفتة ابوحنیفه دست چپ و پای راست او قطع نشده بلکه تعزیر و حبس 

 .گردد می

شود نه بعد از آن، که  ل قبل از رسیدن آن به حاکم، قطع ساقط میبا عفو صاحب ما

است که  ب بن عمر دلیل آن حدیث عبداهلل. شود در آن صورت واجب می
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در میان خود از اجرای حدود دم مزنید ولی اگر به من رسید »: فرمود صخدا رسول

 .(روایت از ابوداود، نسائی و حاکم) .«شود اجرای آن واجب می

اهل علم بر این رأیند، و هرگاه گزارش سرقت به : گفته است «ةضلروا»ب در کتا

 .حاکم رسید، شفاعت برای صرفنظر از قطع دست او حرام است

 

 ـ حکم قطع دست منکر عاریه 8

یک زن مخزومی عادت بر این داشت متاع را به عاریه »: گوید ل عایشه

به قطع دست آن زن دستور  صخدا کرد، لذا رسول گرفت و سپس آن را انکار می می

 .(روایت از مسلم) .«داد

شود که انکار کاالی عاریه شده موجب قطع دست منکر  به این حدیث استدالل می

دست منکر عاریه قطع نمی : جمهور در این مورد اختالف دارند و گویند. شود می

ر کتاب و شود و آنچه د شود، به این استدالل که منکر عاریه در لغت سارق نامیده نمی

 .سنت وارد شده تنها حکم به قطع دست سارق است

این رأی مردود است، زیرا اگر منکر عاریه در لغت : گوید «ةضالرو»صاحب کتاب 

شود در اصطالح شرعی سارق است و طبیعی است شرع مقدم بر  سارق نامیده نمی

 .لغت است

 ـ حکم سرقت آب، برف، گیاه، نمک و خاک9

ابوبکر و . شود سرقت آب موجب قطع دست نمی: گوید «المغنی»صاحب کتاب 

زیرا عادتاً آب قابل تمول نیست و خالفی را در : اند ابواسحاق در استدالل بر آن گفته

 .این مسئله سراغ نداریم

شود چون شریعت همة  به قول ابوبکر، سرقت گیاه و نمک موجب قطع دست نمی

 .داند مردم را همانند آب در آن مشترک می
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شامل، قطع دست را به دنبال دارد، چون عادتاً مانند نمک  ه قول ابواسحاق بنو ب

 .منجمد قابل تمول است

اگر خاک از نوعی نبود که مردم به آن رغبت زیاد داشته : اما دربارة خاک باید گفت

شود، ولی اگر  سازی، موجب قطع دست نمی باشند مانند خاک معمولی برای ساختمان

شود، یا  ا از آن استفاده میکه برای مداو «أرمتی»مانند خاک  بود از نوع خاک قیمتی

 :شود، دو رأی در مورد آن وجود دارد که برای رنگ از آن استفاده می «مغره»خاک 

 .شود، چون مانند آب است و قابل تمول نیست موجب قطع دست نمی: رأی اول

تجارت به  شود، چون قابل تمول است و برای موجب قطع دست می: رأی دوم

 .باشد شود و مانند عود هندی می کشورها حمل می

 ها ـ حکم سرقت ماهیها و پرنده11

ها مانند  سرقت هرگونه از انواع مختلف ماهی ولو اینکه زیبا باشند یا انواع پرنده

گردد مادام در محل  مرغ و کبوتر و اردک و امثال آن موجب قطع دست سارق نمی

ولی اگر در محل نگهداری خود سرقت شده باشد، . اشدنگهداری خود، سرقت نشده ب

رأی علماء مالکیه و شافعیه بر قطع دست سارق آن : فقهاء در آن اختالف رأی دارند

 .است، زیرا سرقت در محل نگهداری صورت گرفته است

 .و مذهب علما احناف و حنابله بر عدم قطع است

 ـ حکم سرقت مصحف11

 :ف نظر دارندفقهاء دربارة سرقت مصحف اختال

شود، زیرا مصحف مال نبوده و  دست سارق مصحف قطع نمی: امام ابوحنیفه گوید

 .هرکسی در آن حق دارد

دست : منذر گویند و مالک، شافعی، ابوثور، ابویوسف از اصحاب ابوحنیفه و ابن

 .گردد سارق مصحف که قیمت آن به حد نصاب رسیده باشد قطع می
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 ـ سرقت دستجمعی12

هرگاه جماعتی به سرقت مالی مبادرت ورزیدند و : گوید «ةلسدا فقه»اب تصاحب ک

رسید دست همگی آنان قطع  مقدار آن چندان بود که به هر کدام حد نصاب می

رسید لیکن در صورت تقسیم بر آنان  ولی اگر مجموع مال به حد نصاب می. گردد می

 :جود داردرسید، در مورد آن اختالف نظر و به هر کدام حد نصاب نمی

 .گردد بنابرقول جمهور فقهاء دست همگی آنان قطع می

و بنابر قول ابوحنیفه مادام سهم تک تک سارقین به حد نصاب نرسد، قطع صورت 

 .گیرد نمی

 ربایان بران و کف ـ حکم جیب13

را داخل جیب نماید و مال را بیرون دست اعم از اینکه : گروهی از فقها گویند

بر یا  یده و مال ساقط شده و آن را بردارد در هرصورت دست جیببیاورد یا آن را بر

مالک، اوزاعی، ابوثور، یعقوب، حسن و : تند ازراین گروه عبا. شود ربا قطع می کف

 .منذر ابن

اگر پول را در جایی از جیب قرار : و ابوحنیفه، و محمدبن الحسن و اسحاق گویند

د، و اگر آن را در داخل جیب گذاشته شو داده بود که ظاهر بود دست سارق قطع نمی

 .شود بود دست سارق آن قطع می

 ـ تلقین و رهنمایی سارق به چیزی که حد را از وی ساقط نماید14

ای راهنمایی کند که حد را از  یز است زن یا مرد سارق را به گونهبرای قاضی جا

ند که مال که دزدی را به نزد او آورد صخدا وی ساقط سازد؛ به دلیل حدیث رسول

به خیال من تو دزدی »: فرمود صخدا سرقت شده را در دست نداشت، رسول

 .«دو، یا سه مرتبه این جمله را تکرار کرد. به: ای، گفت نکرده
 .(روایت از احمد، ابوداود، و نسائی) 
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از  سروایت شده مردی را که دزدی کرده بود به نزد او آوردند، عمر سو از عمر

 .نه، آنگاه عمر او را آزاد کرد: نه، گفت: ای؟ بگو دهدزدی کر: او پرسید

 

 خوار ـ حد شراب77

 :خوار ـ وجوب اقامة حد بر شراب1

هرکسی خمر بنوشد او را تازیانه بزنید »: فرمود صخدا رسول :گوید که سمعاویه

 .«اگر تکرار کرد در مرتبة چهارم او را بکشید
 .(جهروایت از ابوداود، ترمذی، نسائی، و ابن ما) 

 .در ابتدای امر، حکم چنین بود اما بعداً نسخ گردید: ترمذی گوید 

هرکسی خمر »: فرمود صخدا روایت شده است که رسول س و از جابر بن عبداهلل

بنوشد او را تازیانه بزنید و اگر باز تکرار کرد در مرتبة چهارم او را بکشید، بعد از آن 

ر خورده بود، او را تازیانه زد و او را مردی را آوردند که برای چهارمین بار خم

 .«نکشت
ذوئب نیز چنین حدیثی را از رسول خدا نقل کرده و  زهری به نقل از قبیصه بن

 .به عنوان رخصتی حکم قتل برداشته شد: گوید

به نزد عامة اهل علم، عمل بر این حدیث بوده و از قدیم تا به حال خالفی را در 

کند روایتی است که از راههای  این مطلب را تقویت می آنچه. این باره سراغ نداریم

خون مسلمانی که »: فرمود صخدا نقل شده که رسول صخدا متعددی از رسول

گواهی دهد معبودی جز اهلل نیست و من فرستادة خدا هستم، حالل نیست به غیر از 

ه از دین ای که زنا کند، و کسی ک کشتن نفس در برابر نفس، بیوه: یکی از این سه راه

 .(روایت از ترمذی) .«خود برگردد

خوار که تازیانه است اتفاق دارند ولی در مقدار آن  حد شراب فقها بر وجوب

 :اختالف دارند
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بنابر مذهب شافعی، چهل تازیانه . بنابرمذهب احناف و مالک، هشتاد تازیانه است

 .است

 :و از احمد دو روایت منقول است

 .ری، چهل تازیانهو دیگ. یکی، هشتاد تازیانه

 .خوار در صورت تکرار نسخ شده است اما امر به قتل شراب

 :وت حدبـ ادلة ث2

 .علیه خودش مبنی بر شرب خمر ،ـ اعتراف شخص1

 .ـ شهادت دو نفر شاهد عادل2

 :ثبوت حد به وسیلة بوی خمر اختالف دارند رفقها د

 دگواهی بر بوی آن دادنبنابر مذهب علماء مالکیه هرگاه دو نفر عادل به نزد حاکم 

 .بر شرب آن دارد تشود، چون بوی خمر دالل حد واجب می

شود؛ زیرا شبه وجود دارد،  و بنابر مذهب ابوحنیفه و شافعی به وسیلة بو، ثابت نمی

 .کند و بوهای متشابه وجود دارد، و شبهات حدود را دفع می

 

 :خوار از روی اکراه ـ حکم شراب3

ان از جانب دیگران مجبور و مکره به شرب خمر شد هرگاه زن، یا مرد مسلم

فرسا صورت  حدی بر وی نیست خواه اکراه با تهدید به قتل، یا زدن و شکنجة طاقت

 صخدا سازد؛ رسول گیرد یا با اتالف مال و سرمایه، زیرا اکراه گناه را مرتفع می
روایت از ).«دشون امتم در مقابل خطا، و فراموشی و اکراه مؤاخذه نمی»: فرماید می

 .(ماجه ابن

 :فرماید و خداوند متعال می

﴿                ﴾ (128/ بقره). 
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در صورتی که ) (به خاطر حفظ جان از آن اشیاء حرام خبورد)ولی آن کس که جمبور شود »
و متجاوز از حد سد جوع هم نباشد  (عالقمند به خوردن و لذت بردن از چنین چیزهایی نباشد

 .«گناهی بر او نیست

 :ـ نهی از مداوا کردن با خمر4

سؤال کردم؟ ایشان از  صخدا باره از رسول در این»: سوید جمعی گوید طارق بن

خمر دوا نیست بلکه »: سازیم، فرمود رای دوا آن را میما فقط ب: گفتم. آن نهی کردند

 .(م، ابوداود و ترمذیروایت از احمد، مسل) .«درد است

 :ـ کیفین اقامة حد بر شراب خوار5

خوار باید بر زمین بشیند، و اگر زن باشد لباسهای خود را در بدن خود  شراب

ای متوسط، نه بسیار  آنگاه با تازیانه. ای که مانع تازیانه نیز نباشد محکم بپیچد به گونه

 .ت او زده خواهد شدکلفت و نه بسیار باریک و سبک، هشتاد تازیانه به پش
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 ـ تحریم خمر7
 :فرماید خداوند می

﴿                                

                                

                                   ﴾ 
 .(81/ مریم) 

باشند پس  میخوراگی و قماربازی، و بتان، و تیرها، پلیدند و از عمل شیطان   ای مؤمنان، می»
خوراگی و  خواهد از طریق می شیطان می. از پلیدی دوری کنید تا اینکه رستگار شوید

قماربازی در میان مشا دمشنانگی و کینه توزی ایجاد کند و مشا را از یاد خدا و خواندن مناز باز 
 «!؟.کنید کشید و بس می دست می( از این پلیدیها)پس آیا . دارد

خدایا، : گفت سوقتی تحریم خمر نازل شد عمر: گوید ب عمر عبداهلل بن( 1)

در مورد خمر بیانی شافی و شفاف نازل فرما، به دنبال آن آیة سورة بقره نازل شد، 

خدایا، در مورد : گفت سباز عمر. فرا خوانده شد و آیه بر وی خوانده شد سعمر

 :فرماید که می خمر بیانی شافی و شفاف نازل فرما، به دنبال آن آیة نساء نازل شد

﴿                          ... 

 .(48/ نساء) ﴾
 .«گویید دانید چه می ای مؤمنان، در حالت مستی به مناز نزدیک نشوید تا وقتی که می»

دعای فوق  سباز عمر. د و آیه بر وی خوانده شدفرا خوانده ش سبه دنبال آن عمر

 سبر عمر خوانده شد، آنگاه عمر. را تکرار کرد تا اینکه آیات سورة مائده نازل شد
 .(روایت از نسائی) .«دست کشیدیم دست کشیدیم: گفت

مجلس بودم، و شراب ایشان آن من در منزل ابوطلحه ساقی »: گوید سانس( 2)

! هان: به یک نفر دستور داد اعالم کند و بگوید صخدابود که رسول  «قضیخ»روز 

برو بیرون و مشروب را بر : ابوطلحه گفت. گمان خمر حرام شده است آگاه باشید بی
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های مدینه عبور کردم، بعضی  در کوچه یز، من رفتم و آن را بیرون ریختم،زمین بر

شراب در شکم گروهی از مسلمانان در حالی کشته شده بودند که هنوز : گفتند می

 :ایشان بود، از این رو خداوند این آیه را نازل فرمود

﴿                    ﴾  

 .(66/ مائده)

 «گناهی نیست اند اند در آنچه خورده اند و كارهاى شايسته كرده بر آنان كه اميان آورده»
رس که هنوز سرخ یا زرد نگشته است،  نام خرمای نیم «قضیخ»: اهل لغتبه گفتة 

 .باشد می

مردی از انصار، من و عبدالرحمن بن عوف را به »: گوید س طالب ابی بن علی( 6)

منزل خود دعوت کرد و شراب را که هنوز حرام نشده بود به ما داد، من نماز مغرب 

﴿را برای ایشان امامت کردم و سورة           ﴾  را که در آن خواندم

 :در آن دچار اشتباه شدم به دنبال آن، این آیه نازل شد

﴿                          ... 

 .(48/ نساء) ﴾
.«گویید دانید چه می ی به مناز نزدیک نشوید تا وقتی که میای مؤمنان، در حالت مست»

 .(روایت از ابوداود) 
های نساء و بقره، به وسیلة این آیة سورة  آیات سوره: گوید ب عباس ابن( 4)

 :مائده نسخ شده اند

﴿                         ..﴾   

 .(روایت از ابوداود) 

 ـ هر مشروبی عقل را زایل کند خمر است1
: خدا خطبه خواند و گفت بر باالی منبر رسول سعمر»: گوید ب عمر ابن( 1)

انگور، خرما، گندم، جو و : شود تحریم خمر نازل شده و خمر از پنچ چیز ساخته می
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اند که دوست  ع باقی ماندهو سه موضو. عسل، و هر چیزی عقل را بپوشاند خمر است

میراث جد، معنی : کرد قبل از اینکه از دنیا برود آنها را بیان می صخدا داشتم رسول

 .«کالله، و چند بابی از ابواب ربا
سازند حکم  شرابی از برنج می «سند»در مملکت : عمر پرسیدم  از ابن: راوی گوید

در : نبود، یا گفت صداخ چنین شرابی در زمان رسول: آن چیست؟ در جواب گفت

 .(روایت از بخاری) .ودبن سعهد عمر

صاحبان مسانید آن را در ابواب احادیث مرفوعه : ابن حجر دربارة حدیث اول گفته

ای  اند، چون این حدیث از نظر ایشان حکم رفع داشته؛ زیرا خبر صحابی وارد کرده

در خطبه و بر  ساست که شاهد تنزیل و آگاه از شأن نزول آن بوده است، و عمر

این مطلب را اعالم کرده و   باالی منبر در محضر بزرگان اصحاب و غیر ایشان

ای است از سورة مائده که  از تحریم، آیه سمنظور عمر. اند کدام آن را انکار نکرده هیچ

 :بات ذکر شده است که عبارت است ازرودر اول کتاب مش

﴿                    ...  ﴾ تا آخر. 
با طرح این موضوع خواسته همه را بر این مطلب آگاه سازد که منظور از  سعمر

ها نیز  خمر تنها آن نیست که از انگور ساخته شود بلکه شامل دیگر انواع مست کننده

از  سکه قبالً ذکر شد موافق این حدیث است، زیرا صحابه سشود و حدیث انس می

ای حرام است از انگور باشد یا از غیر آن، و آنچه  اند هر مست کننده آن حدیث فهمیده

 .آمده است صصراحتاً در حدیث پیامبر ،گفته است سعمر

خمر از آب انگور، : گفت شنیدم می صخدا از رسول: گوید سبشیر نعمان بن( 6)

ای نهی  ت کنندهسم ساخته شده و من شما را از هرمویز، خرما، گندم، جو و ذرت 

 .(روایت از اصحاب سنن) .نمایم می

: فرماید ای نقل کرده که می گونهبه  سابوداود از طریقی دیگر به نقل از نعمان( 4)

بعضی از خمر، از انگور است، و بعضی از خرما است، و بعضی از عسل است و »

 .«بعضی از گندم است، و بعضی از جو است
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مر خبه این دلیل به مست کننده : گوید «القرآنمفردات »راغب اطفهانی در 

ای خمر است، و به  به نزد بعضی هر مست کننده. پوشاند گویند چون عقل را می می

شود، و به نزد بعضی  نزد بعضی دیگر خاصه اسم مشروبی است که از انگور ساخته می

دیگر اسم و به نزد بعضی . شود اسم مست کننده ایست که از انگور و خرما ساخته می

ای مست کننده  آن است که هر ماده حجی است که ساخته نشده است، ولی رامشروب

 .باشد در حقیقت، خمر است

بدان علت خمر نامیده شده است چون عقل : ابونصر بن قشیری در تفسیر آن گفته

 .پوشاند را می

 .به علت بوی بد آن خمر نامیده شده است: عرابی گویدابن األ

 .کند ، بدین علت است که عقل را فاسد میوحو در قولی مرج

در حقیقت، خمر اسم مسکری است که از : گفته «المحکم»ابن سیده در کتاب 

 .انگور ساخته شده و نام بردن دیگر مسکرات به نام خمر از روی مجاز است

به نزد ما خمر مشروبی : که از علماء حنیفه است گوید «ةیالهدا»صاحب کتاب 

نگور ساخته شده و دارای غلظت باشد، و معروف به نزد اهل لغت و است که از آب ا

ایست،  و گفته شده که خمر، اسم هر مست کننده: در ادامه گوید. اهل علم همین است

و در جای دیگری . «ای خمر است هر مست کننده»: فرماید می صخدا زیرا رسول

ز مخامرة عقل گرفته ای خمر ا چون واژه. «ت استخمر از این دو درخ»: فرماید می

 .ای موجود است شده و این مخامره در هر مست کننده

خواهند  ـ کسانی که نامی دیگر را بر خمر نهاده و با این ترفند می5

 آن را حالل بنمایانند
کسانی در : شنیدم فرمود صخدا از رسول»: بوعامر، یا ابومالک اشعری گویدا( 1)

«...کنند آالت موسیقی را حالل می ، و خمر، وشوند که ابریشم میان امت من پیدا می
 .(روایت از بخاری) 
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کسانی از امتم خمر را با »: فرمود صخدا رسول :گوید که سعباده بن صامت( 2)

 .(روایت از ابن ماجه) .«نوشند برند، و سپس آن را می نامی دیگر اسم می

در اینجاکسانیست  منظور از امت: ابن التین به نقل از داودی در تفسیر حدیث گفته

نمایانند چنین کسانی اگر آشکارا آن را اظهار کنند  که با این اسم حرام را حالل می

یا کسانی که آشکارا و از روی . باشند کافر هستند و اگر پنهانی چنان کنند منافق می

اند اگر چه ظاهراً اسم  استخفاف به دین تجاهر به محارم کنند به کفر نزدیک شده

 ...ته باشنداسالم داش

شوند  همانا کسانی پیدا می»: فرمود صخدا رسول :ابومالک اشعری گوید که( 6)

 .(روایت از ابوداود) .«نوشند که بر خمر اسمی دیگر گذاشته و آن را می

حالل  ارای از امت من نوشیدن خمر  طایفه»: در روایت امام احمد فرموده( 4)

 .«نمایانند می
 :می دیگر برای خمر آمده است مانندچندین اسا»: وعبید گفتهاب

 .عبارت از آب خرمایی است که بدون طبخ به دست آمده باشد: سکر

 .که عبارت از آب جو است: جعه

 .سازند که نام آب ذرت است و در حبشه آن را می: سکر

همة این مشروبات کنایه از خمر بوده و مشمول این حدیث : سپس گوید

نوشند و آن را با نامی دیگر اسم  خمر را می»: دفرمای هستند که می صخدا رسول

از ساختن نبیذ از خرما و مویز باهم و  صخدا رسول»: گوید  سو قول عمر .«برند می

 .(علیه متفق) .«ساختن نبیذ از دو نوع خرمای نورس و نرسیده باهم نهی کرده است

تلف این دلیل نهی از ساختن نبیذ از دو جنس مخ: آمده است «ةضالرو»در کتاب 

شود، و سازندة آن به گمان اینکه نبیذ است آن  است که با سرعت تبدیل به مسکر می

 .شود نوشد و در نتیجه باعث اسکار او می را می
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مذهب جمهور بر این است که نهی در اینجا برای تنزیه است نه : امام نووی گوید

های آن  ده و نشانهبرای تحریم، و تنها زمانی حرام است که تبدیل به مست کننده ش

 .ها برای تحریم است و به گفتة بعضی از مالکی. آشکار باشد

از آمیختن دو جنس باهم برای ساختن نبیذ نهی  صخدا رسول»: گوید سانس( 2)

 .(روایت از احمد و نسائی) .«کرده است

علماء در حکم آن اختالف دارند و رأی گروهی : آمده است «المسوی»در کتاب 

این، قول مالک و . است هرچند مسکر هم نباشد، به دلیل ظاهر حدیث بر تحریم آن

 .احمد است

و به این دلیل به صورت . و بنابراین رأی اکثر، اگر غلیظ و مسکر باشد حرام است

 .مخصوص ذکر شده که عادت بر این داشتند نبیذ مست کننده درست کنند

 .نمایند گر را غلیظ میو بنا به گفتة لیث، نهی از آن بدین علت است که یکدی

 ای حرام است ـ هر مست کننده3
هر شرابی که مست کند حرام »: فرمود صخدا  گوید که رسول ل عایشه( 1)

 .(رایت از ابن ماجه و نسائی) .«است

ای حرام  هرمست کننده»: فرمود  صخدا رسول :گوید که سعمربن خطاب( 2)

 .(روایت از ابن ماجه) .«است

ای حرام  هر مست کننده»: فرمود صخدا رسول :ید کهگو سابن مسعود( 6)

 .(ایت از ابن ماجهور) .«است

ای حرام  هر مست کننده»: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوموسی اشعری( 4)

 .(روایت از ابن ماجه) .«است

هر چیزی که مست کننده باشد »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 6)

 .(سائیروایت از ن) .«حرام است

نصوص این احادیث داللت بر تحریم خمر و دیگر مسکرات دارند اعم از اینکه 

 .مقدار آن کم باشد یا زیاد



 فقه جامع بانوان                                                                                          212

 

 ـ تحریم تبدیل خمر به سرکه6
سؤال شد؟  صخدا دربارة تبدیل خمر به سرکه از رسول: گوید سانس( 1)

 .(روایت از احمد، مسلم، ابوداود و ترمذی) .جایز نیست: فرمودند

دربارة خمری که به  سابوطلحه: ام احمد، ابوداود و ترمذی روایت کردندام( 2)

آن را بریزد، : سؤال کرد؟ فرمود صخدا ارث برای ایتام به جا مانده است از رسول

 .نه: آیا آن را تبدیل به سرکه نکند؟ فرمود: عرض کرد

ابه خطاب بوده و صحیح است، و در میان صح این روایت عمر بن: القیم گوید ابن

 .اند مخالف آن را سراغ نداریم، و پیوسته اهل مدینه آن را آشکار کرده

اسحاق  از ابوالحسن علی بن عیسی الحبری شنیدم به نقل از محمدبن: حاکم گوید

در زمان امام مالک وارد مدینه شدم : گفت از قتیبه بن سعید شنیدم می: شنیدم که گفت

اهلل در حرم  سبحان: رکة خمر داری؟ گفتآیا س: و نزد قاضی رفتم و از او پرسیدم

بعد از وفات مالک رفتم و موضوع را نزد اهل مدینه بازگو : گوید! ؟صخدا رسول

 .کردم کسی منکر من نشد

ای بوده  اند، سرکه از آن استفاده کرده ب ولی آنچه روایت شده که علی و عایشه

 .که به صورت طبیعی از خمر تبدیل به سرکه شده است

و استفاده دربارة تبدیل خمر به سرکه  صاز پیامبر: آمده «لغةالبا ةلحجا»ب در کتا

لذا آن را در تمام اشکالش نهی کردند تا برای هیچ احدی عذر و  ،کردند سؤال میآن 

 .ای باقی نماند حیله

 انگور و نبیذ قبل از باال کشیدن آن ـ جواز نوشیدن آب5
گرفت در موقع  روزه می صخدا باخبر شدم که رسول»: گوید سابوهریره( 1)

ای آن را ساخته بودم، وقتی سر آن را برداشتم  نبیذی برای او آوردم که در کوزه ،افطار

این را به دیوار بکوبید، این نوشیدنی کسی : متوجه شدم که باال کشیده است، فرمود

 .«است که به خدا و روز آخرت ایمان ندارد
 .(اجهروایت از ابوداود، نسائی و ابن م) 
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تا وقتی که شیطانش آن را نگرفته : دربارة آب انگور گفته است ب عمر ابن( 2)

 .در سه روز: گیرد؟ گفت در چند روز شیطانش آن را می: است آن را بنوشد، گفته شد

سودمند بود و آن را  صخدا آب مویز برای رسول»: گوید ب عباس ابن( 6)

نمود تا خادم آن را  ، بعد از آن امر مینوشید فردا تا غروب می امروز، و فردا و پس

 .(روایت از مسلم) .«بنوشد یا بریزد

 نهی از نوشیدن در حالت ایستادهـ  1
از نوشیدن در حالت ایستاده نهی کرده است،  صخدا رسول»: گوید سانس( 1)

 .«آن بدتر است: خوردن چه؟ فرمودند: عرض گردید
 .(ماجه و ترمذی روایت از مسلم، ابن) 

کدام از شما در حالت ایستاده  هیچ: فرمود صخدا رسول»: گوید  سابوهریره( 2)

 .(روایت از مسلم) .«چیزی ننوشد و هرکس فراموش کرد آن را قیء کند

 .«با حالت ایستاده آب زمزم را نوشید صخدا رسول»: گوید ب عباس ابن( 6)
 .(متفق علیه) 

لت ایستاده آب نوشید و در حا سعلی»: اند بخاری و دیگران روایت کرده( 4)

دانند ولی آنچه  کسانی هستند که نوشیدن را در حالت ایستاده مکروه می: سپس گفت

 .«نیز آن را انجام داده است صخدا من کردم رسول
د، و توان دو روایت را باهم جمع نمو با این تأویل که کراهیت آن تنزیهی است می

یاشامد باید آن ر حالت ایستاده آب بهرکس ندانسته د»: فرماید فرموده حضرت که می

عالوه . ناظر بر عدم جواز آن برای کسی است که عمداً مخالفت نماید «را قیء نماید

با قولی که خاص امت است تعارضی ندارد و قول عام او  صخدا بر این، فعل رسول

 .نماید شود تخصیص می را که شامل خود و امتش می

از نوشیدن در حالت ایستاده فقط  صهی حضرتاکثر اهل علم بر این رأیند که ن

برای ادب و ارفاق است تا نوشیدن با آرامش و اطمینان صورت گیرد و به دور از 

 .گردد حاالتی باشد که موجب ایجاد امراضی در معده و جگر و غیر آن می
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 نوشد ـ ساقی مجلس بعد از همه می4
 .«نوشد خر همة آنان میساقی قوم، در آ»: فرمود صخدا رسول: گوید سابوقتاده

 .(روایت از ابن ماجه، ابوداود و ترمذی) 

ساقی در : نوشم، فرمود ننوشد نمی صخدا تا رسول :گفتم: در روایتی دیگر آمده

 .نوشد آخر از همه می

 ـ تسمیه در اول و تحمید در آخر آن70
با یک نفس آب را ننوشید چنان »: فرمود صخدا رسول: گوید ب عباس ابن( 1)

کند، ولی با دو، یا سه نفس بنوشید و در اول تسمیه و در آخر آن  شتر چنان می که

 .(روایت از ترمذی) .«حمد خدا بگویید

اْلَحْمُد »: گفت بعد از خوردن و آشامیدن می صخدا رسول: گوید سابوسعید( 2)

 .«نَيِّلِمّْسًجًعًّلّنا ُمَو ،اًناَقَسِهلِل اَلِذْي َأْطَعَمَّنا َو
 .(مد، ابوداود، ترمذی، ابن ماجه، نسائی و بخاریروایت از اح) 

 ـ نوشیدن باید در سه نفس باشد77
 .«کرد در سه نفس نوشدن را اتمام می صخدا رسول»: گوید سانس( 1)
 .(متفق علیه) 

هرگاه آب نوشیدید در داخل »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوقتاده( 2)

 .(متفق علیه) .«ظرف آن نفس نکشید

از نفس کشیدن در داخل ظرف آب و  صخدا رسول»: گوید ب عباس ابن( 6)

 .(روایت از احمد، ابوداود، ابن ماجه و ترمذی) .«فوت کردن در آن نهی کرده است

از نفس کشیدن در داخل آب نهی کرده  صخدا رسول: گوید سابوسعید( 4)

با  :فتآن را بریزید، گ :اگر چیزی در آن دیدیم چه؟ گفت: است، مردی سؤال کرد

 .پس لیوان را از دهانت دور کن: شود، گفت یک نفس سیراب نمی

 .(روایت از احمد و ترمذی) 
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و علماء بر این رأیند و نهی از تنفس در آب به : آورده است «ةضالرو»در کتاب 

هان، آب را دخاطر ترس از آمیختن آب دهان و بینی با آب است، و گاهی بوی بد 

 .کشد و نوشیدن را قطع نمی نماید امیدن نفس میبدبو کرده که در اثناء آش

بنابراین، دور کردن ظرف آب در هنگام تنفس از دهان نشانة ادب است، و فوت 

کردن در آب یا به خاطر سرد نمودن آن است که باید صبر کند بدون فوت کردن 

 خنک گردد، و یا به خاطر زدودن و دور انداختن چیزی است که در آن افتاده شده که

ای تمیز آن را بیرون بیاورد، و اگر این کار مشکل بود  الزم است با انگشتان یا وسیله

 .چنانچه حدیث به آن دستور داده است. آب را بریزد

 ـ دعا به هنگام نوشیدن شیر71
به همراهی خالد  صخدا بودم، رسول ل در منزل میمونه: گوید ب عباس ابن

ان شده را بر برگ گیاهی به نام ثمامه آوردند، ولید داخل منزل شد، دو سوسمار بری بن

به گمانم از : با دیدن آن، آب دهانش را دور ریخت، خالد عرض کرد صخدا رسول

بله، آنگاه مقداری شیر برای : مشاهدة این سوسمارها حالت به هم خورد، فرمود

 هرگاه یکی از شما غذایی را تناول: آوردند و آن را نوشید و فرمود صخدا رسول

این غذا را براى ما با ! بار الها» «الَّلُهَم َباِرْك َلَّنا ِفْيِه َوَأْطِعْمَّنا َخْيرًا ِمّْنُه»: کرد، باید بگوید

الَّلُهَم َباِرْك َلَّنا »: و اگر شیر را نوشید بگوید «برکت بگردان و بهتر از آن به ما عطا فرما

چون هیچ  «اى ما با برکت بگردان و آن را بیفزاىاین شیر را بر! بار الها» «ِفْيِه َوِزْدَنا ِمّْنُه

  .تواند جایگزین غذا و آب شود غذایی بجز شیر نمی

 .(روایت از شیخین و ترمذی) 

 ـ نوشیدن در ظروف طال و نقره مکروه است75
آب  سحذیفه: گفت ابی لیلی شنیدم می از ابن: از حکم نقل است که گوید( 1)

آن را دور انداخت  سای آوردند، حذیفه قرهنوشیدن خواست، آب را در ظرفی ن
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از نوشیدن در ظروف طال و نقره، و پوشیدن ابریشم و  صخدا رسول... »: وگفت

 .«اینها در دنیا برای کفار است و در آخرت برای ما است: دیباج نهی کرده و فرموده
 .(روایت از شیخین و ترمذی) 

ان، چنانچه در حدیث آمده نهی از پوشیدن ابریشم مختص به مردان است نه زن

 .است

لباسی ابریشمی به تن من کرد، در  صخدا رسول»: گوید سبن ابی طالب علی( 2)

از این کار خود شدم، ناچار آن را  صآن لباس بیرون رفتم، متوجه خشم رسول خدا

 .(روایت از بخاری) .«در میان زنان خانه تقسیم کردم

ابریشم و طال را در دست گرفت  صخدا رسول»: گوید سعلی بن ابی طالب( 6)

 .«این دو، بر مردان امت من، حرام و برای زنان، حالل است: و فرمود
: مخلد به عقبه بن عامر گفت مسلمه بن: اند امام احمد و طحاوی روایت کرده( 4)

از او شنیدم : گو، گفتای برای ما باز شنیده صخدا بلند شو و آنچه را که از رسول

 .«حریر بر مردان امتم، حرام و برای زنان امتم، حالل است طال و»: فرمود می
اگر در مورد حکمت نهی : شیخ محمد بن ابی حمزه در تفسیر حدیث گفته است

رسد این است که  مردان از آن و جواز آن برای زنان بحث کنیم آنچه ظاهراً به نظر می

وند در حق ایشان به علت کم صبری زنان در مقابل آراستن خود به زیور آالت، خدا

لطف فرموده و آن را برای ایشان مباح نموده است، و چون غالباً این آرایش را برای 

خواهند لذا شایسته نیست مردان از آن بهره گیرند، چون این یکی از  شوهران می

 .خصوصیات زنان است

هرکس در دنیا در آن »: فرمود صخدا رسول :گوید که سبراء بن عازب( 6)

 .(روایت از مسلم) .«د در قیامت از آن نخواهد نوشیدظروف بنوش

هرکس در دنیا در ظروف نقره و طال »: در حدیث مرفوع گفته سابوهریره( 3)

 .«بنوشد در قیامت در آن نخواهد نوشید، و ظروف اهل بهشت از طال و نقره است
 .(روایت از نسائی) 
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ظروف طال و نقره برای یابیم که استعمال  در احادیث فوق به این مطلب دست می

خوردن و آشامیدن در آن بر مردان و زنان مکلف حرام است، و این، مانند زیور زنان 

 .نیست که خاص آنان بوده و برای ایشان مباح شده است

حدیث، دلیل بر تحریم استعمال ظروف : امام قرطبی در تفسیر حدیث مذکور گفته

ت و هرچه این معنی را برساند نیز از طال و نقره برای خوردن و آشامیدن در آن اس

همین حکم برخوردار است، مانند وسایل پاکیزگی و سرمه زدن و سایر راههای به 

 .این، قول جمهور است. کارگیری آن

 ـ عقوبت شراب خوار79
هرکس در دنیا خمر بنوشد در »: فرمود صخدا رسول :گوید که ب عمر ابن( 1)

 .(وایت از مسلمر) .«آخرت از آن محروم خواهد بود

هرکس آن را در دنیا بنوشد در آخرت آن را »: در روایتی دیگر فرموده است( 2)

 .(روایت از مسلم) .«ننوشد مگر اینکه توبه کند

هرکس خمر بنوشد و »: فرمود صخدا رسول :گوید که سعبداهلل بن عمرو( 6)

زخ شود، و مست شود تا چهل روز نماز او قبول نخواهد شد و اگر بمیرد داخل دو

پذیرد، واگر باز بازگشت و آن را نوشید و مست  اش را می اگر توبه کند خداوند توبه

اگر بمیرد داخل دوزخ شود و اگر . روز نماز او قبول نخواهد شد کرد تا چهل شبانه

شود، و اگر باز، بازگشت برخداوند حق است در قیامت  اش پذیرفته می توبه کند توبه

: اهلل ردغه الخبال چیست؟ فرمود یا رسول: عرض کردند. او بنوشاندالخبال به  از ردعه

 .(روایت از ابن ماجه) .«خونابة اهل دوزخ است

 گردد ـ خمر باعث لعنت خداوند از ده راه می73
خمر از ده راه مایة لعنت »: فرمود صخدا رسول :گوید که ب عمر ابن( 1)

گیرد؛ کسی که  آن را از انگور میکمک کننده به آن؛ کسی که آب : خداوند خواهد شد

شود؛  فروشد؛ آن کسی که برایش فروخته می خواهان آن است؛ آن کسی که آن را می
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خورد؛ نوشندة  شود؛ آن کس که بهاء آن را می حامل آن؛ آن کس که برایش حمل می

 .(روایت از ابن ماجه) .«آن؛ و ساقی آن

: ده نفر را لعنت کرده استدر رابطه با خمر  صخدا رسول: مالک گوید انس بن

کسی که آب آن را می گیرد؛ کسی که خواهان آن است؛ کسی که برایش آب گرفته 

شود؛ فروشندة آن؛ خریدار آن؛ ساقی  شود؛ حامل آن؛ آن کسی که برایش حمل می می

 .کند، تا هر ده نفر را شمارش کرد آن؛ و کسی که ساقی برایش آماده می

 .(روایت از ابن ماجه) 
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 ـ تعریف آن7

 .باشد بوده و مصدر شهد یشهد می ةشهادات جمع شهاد

. شهادت به معنی خبر قطعی است، و مشاهده به معنی معاینه است: جوهری گوید

و شهاده از شهود گرفته شده که به معنی حضور است، زیرا شاهد چیزی مشاهده کرده 

 .که از دیگران غایب است

به معنی خبر دادن درست از آن چیز است که دیده یا شنیده ، و بنابه قولی مرجوح

 .است

 ـ حکم آن1
 :فرماید تحمل شهادت و ادای آن بر حامل آن فرض کفایه است؛ خداوند می

﴿                        ﴾
 .(838/ بقره) 

دو گواه از مردان را گواه گیرید و اگر دو گواه مرد نباشند یک مرد و دو زن را از کسانی و »
 .«که پسندیدید گواه گیرد

 :فرماید و جای دیگر می

﴿                      ﴾ 
 .(266/ بقره)  
 .«نگران است هرکس آن را کتمان کند مهانا بزهکار و دل و نباید گواهی را کتمان کنید و»

دربارة شاهدانی به شما خبر دهم که قبل از ! هان»: فرماید می صخدا و رسول

 .(روایت از مسلم) «...دهند ال شود شهادت میاینکه از ایشان سؤ

 ـ شروط شاهد5
. اشددر ادای شهادت شروط است که شخص شاهد، مسلمان، عاقل، بالغ و عادل ب

و نباید از کسانی باشد که شاهدی ایشان قابل قبول نیست؛ به دلیل حدیث 
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شهادت مرد، و زن خائن، و کینه ورز بر علیه برادرش »: فرماید که می صخدا رسول

 .«جایز نیست، و شهادت خادم خانواده به نفع آن خانواده جایز نیست
 .(روایت از احمد، ابوداود و بیهقی) 

 ـ شهادت زنان9
 :فرماید داوند میخ

﴿             ﴾ (838/ بقره). 
 .کمی قبل ترجمة آن بیان شد

مگر شهادت زن نصف »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوسعید خدری

 .«این نشانة نقصان عقل او است: فرمود. بله: شهادت مرد نیست؟ عرض کردند
 .(روایت از بخاری) 

بر عمل به ظاهر آیة قبلی است و شهادت زنان با  ءاجماع علما: منذر گفته است ابن

: اند و جمهور آن را به دیون و اموال تخصیص داده و گویند مردان را جایز دانسته

 .شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نیست

اند، و  جمهور آن را منع کرده: و در نکاح، طالق نسب و والء، اختالف نظر دارند

 .اند کوفیون آن را جایز دانسته

و علما اتفاق بر قبول شهادت انفرادی زنان در مواردی دارند که : سپس گوید

حیض و والدت، و استهالل و : خاص آنان بوده و مردان بر آن اطالعی ندارند، مانند

 .بارة رضاع اختالف نظر دارندرعیوب زنانه، و د

ر جواز شهادت ایشان در مسایل مالی به دلیل آیة اما اتفاق علما ب: ابوعبید گوید

 .مذکور است

ای است که  و اما اتفاق آنان بر منع شهادت ایشان در حدود و قصاص به دلیل آیه

 :فرماید می

﴿ ...          ﴾  (4/ نور.) 
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کسانی که نکاح و و در مورد اختالف آنان در مورد نکاح و امثال آن باید گفت 

اند چنین مسایلی را به لحاظ مهریه و نفقات و غیره ملحق به  امثال آن را جایز دانسته

اند از ناحیة استحالل فروج و  دانند، و کسانی که آن را جایز نداشته مسایل مالی می

 .دانند تحریم آن، آن را لحاظ کرده و وابسته به حدود می

 :فرماید ن است، زیرا خداوند در مورد طالق میو قول مختار ای: در ادامه گوید

﴿        ﴾ (8/ طالق). 
 .«و دو مرد عادل را بر آن به شاهد بگیرید»

 :فرماید و در سورة بقره در مورد طالق می

﴿      ﴾ (132/ بقره). 
 .«و آن را از حدود خدا قلمداد فرموده است»

زنان چگونه : منذر در ادامة آن گوید ابن. ت زنان در حدود پذیرفته نیستو شهاد

 .گونه تصرفی ندارند در مواردی شهادت دهند که در حل و عقد آن هیچ

آیا شهادت : آن آگاهی ندارند اختالف نظر دارند دان ازو گاهی در مواردی که مر

 .دیک زن کافیست یا نه؟ از نظر جمهو باید چهار زن شهادت دهن

 .کند لیلی روایت شده که شهادت دو زن کفایت می و از مالک و ابن ابی

کند این، قول علماء  و از شعبی و ثوری منقول است که شهادت یک زن کفایت می

 .حنیفه است

گر شهادت زن نصف شهادت مرد م»: فرماید حدیث که می مهلت در تفسیر

شود که میان شهود بر حسب  از این حدیث این حکم استنباط می: گوید می «نیست؟

عقل و ضبط مسایل، تفاضل وجود دارد، بنابراین اگر یکی از دو مرد، شهادت را 

 .وی جایز است فراموش کرد و رفیقش او را یادآور شد، شهادت

مادرش با . از جمله لطایفی که امام شافعی به نقل از مادرش نقل کرده این است

شهادت دادند، قاضی خواست به جهت  زنی دیگر در نزد قاضی مکه بر موضوعی
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: امتحان آنان را از یکدیگر جدا کند و جداگانه از ایشان سؤال نماید، مادر شافعی گفت

 :فرماید شما حق چنین کاری را ندارید، زیرا خداوند می

﴿            ﴾  (838/ بقره). 
 .«شاهد، شهادت را فرموش کرد دیگری آن را به او یادآوری مناید اگر یکی از دو زن»

 ـ احکام شهادت3
 .شهادت باید از روی علم و یقین به وسیلة رؤیت یا استماع باشد( 1)

اگر شاهد، به دالیلی از قبیل مریضی، غیبت و مرگ نتوانست حضور به هم ( 2)

وانند بر شهادت او شهادت ت رساند و حکم حاکم بر آن متوقف بود، کسانی دیگر می

 .بدهند

اگر عدالت شاهد معلوم نبود، با شهادت دو نفر عادل مبنی بر عدالت و ( 6)

شود، اما اگر عدالت او آشکار و معلوم بود، قاضی نیازی به  رضایت از او تزکیه می

 .تزکیة شاهد ندارد

به عدم  متهم)اگر دو مرد، شاهد را تزکیه ولی دو مرد دیگر او را تجریح ( 4)

 .کردند احتیاطاً جانب تجریح مقدم بر جانب تزکیة او است( عدالت

کسی مرتکب آن نشده و عبرتی  تأدیب و تنبیه شاهد دروغگو واجب است تا( 6)

 .برای دیگران باشد

نماز صبح را خواند وقتی  صخدا رسول: گوید سفاتک اسدی الف ـ خزیم بن
شهادت دروغ معادل شرک ورزیدن به : رمودنمازش را تمام کرد بلند شد و سه مرتبه ف

 :خدا است و این آیه را تالوت فرمود

﴿      ﴾ (81/ حج). 
 «دروغ دور مانيد( شهادت)و از سخن »
 .(روایت از ابوداود، ابن ماجه و ترمذی) 

: فرمود صخدا رسول»: بکره به نقل از پدرش آورده استابی  ب ـ عبدالرحمن بن
اهلل،  چرا یا رسول: آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره باخبر نکنم؟ عرض کردند
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شرک ورزیدن به خدا، رنجاندن والدین و شهادت دروغ یا قول دروغ، و آنقدر : فرمود
روایت از ).«شد ساکت می! کاش ای: آن را تکرار کرد تا اینکه گفتیم صخدا رسول
 .(ترمذی

 ـ انواع شهادت6
 .ادت زناشه( 1)

 :فرماید در شهادت زنا باید چهار مرد شهادت دهند؛ به دلیل این آیه که می

﴿               ﴾  (16/ النساء.) 

  .«چهار کس از خودتان را بر آنها گواه بگیرید»
 .بنابراین شهادت کمتر از آن قابل قبول نیست

 .شهادت غیر از زنا( 2)

 .غیر آن شهادت دو نفر عادل کافیستدر 
 .شهادت اموال( 6)

 .برای شهادت در اموال یک مرد و دو زن کافیست
 .شهادت احکام( 4)

 .ثبوت احکام یک مرد و یک سوگند کافیست یدر ادای شهادت برا

 نهی از شهادت ستمگرانهـ 5
من  مادرم از پدرم خواست چیزی از اموالش را به: گوید سبشیر نعمان بن( 1)

ببخشد، پدرم خواستة او را پذیرفت و مقداری از اموالش را به من بخشید، مادرم 
شود، لذا پدرم دست  را بر این کار شاهد نگیری راضی نمی صخدا تا رسول: گفت

مادر این : برد و عرض کرد صخدا مرا گرفت که هنوز نوجوان بودم، و به نزد رسول
آیا : ی از اموال خودم را به او ببخشم، فرموداز من خواسته مقدار( دختر رواحه)پسرم 

به من نشان بده، به او نشان دادم، : بله، فرمود: فرزندان دیگر دارید؟ گفت
من بر : و در روایتی دیگر فرمود. مرا بر ستم شاهد مگردان: آنگاه فرمود صخدا رسول

 .(روایت از بخاری) .دهم ستم شهادت نمی
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بهترین زمان، زمان من »: ودفرم صخدا سولر :گوید که سعمران به حصین( 2)

دانم  نمی: عمران گوید .«است بعد از آن قرن دوم، و بعد از آن قرن سوم
کرد یا سه قرن دیگر، سپس ر بعد از قرن خودش، دو قرن دیگر ذک صخدا رسول
بعد از شما کسانی خواهند آمد که خیانت پیشه بوده و امانت را نگه »: فرمود

دهند بدون اینکه از آنان درخواست شهادت بشود، و نذر  ادت میدارند، و شه نمی
 (روایت از بخاری)  .«شود نمایند، و در میان آنان چاقی پیدا می کنند، و بدان وفا نمی می

بهترین مردم، کسانی »: فرمود صخدا رسول :گوید که سعبداهلل بن مسعود( 6)

بعد . دوم و بعد از آن، قرن سوم کنند، بعد از آن قرن هستند که در قرن من زندگی می

از آن، اقوامی خواهد آمد شهادت را قبل از سوگند و سوگند را قبل از شهادت 

 .«خواهند گفت
 .(روایت از بخاری) .«زدند و ما را بر شهادت و عهد می»: اهیم گویدابر

شاید منظور از آن، تحمل شهادت بدون وادار : ابن حجر در تفسیر آن گفته است

ه آن، و اداء آن بدون درخواست آن باشد، و احتمال دوم نزدیکتر است، ولی کردن ب

آیا »: تمال دوم تعارض دارد که فرمودهحدیثی که مسلم روایت کرده است با اح

بهترین شاهدان را به شما خبر ندهم؟ کسی است که شهادت را قبل از درخواست آن 

 .«ادا کند
ابن عبدالبر، تمایل به ترجیح حدیث : علماء در ترجیح آن اختالف نظر دارند

زیدبن خالد که مسلم آن را روایت کرده است دارد؛ به دلیل اینکه راوی آن اهل مدینه 

است و روایت اهل مدینه مقدم بر روایت اهل عراق است و چندان مبالغه کرده که 

 .زعم کرده حدیث عمران بدون اصل و اساس است

مران دارند، زیرا بخاری و مسلم بر آن اتفاق ولی دیگران تمایل به ترجیح حدیث ع

 .داشته ولی حدیث زید بن خالد تنها از راه مسلم روایت گردیده است

اند میان دو حدیث، جمع قائل شوند و با چند جوابی در  گروهی نیز سعی کرده

 :اند رفع تعارض اقدام کرده

ست که خود برای اثبات حقوق کسی ا تاول؛ منظور از حدیث زیدبن خالد شهاد
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نماید، یا اینکه شخص دارای حقوق بر  از آن خبر نداشته و او را از آن حقوق باخبر می

گذارد و شخص شاهد  آن آگاه بوده منتهی فوت کرده و وارثانی از خود به جای می

برای ادای آن به نزد ورثه یا نماینده و سخنگوی ایشان آمده و گواهی خود را ادا 

جوابهاست و یحیی بن سعید استاد امام مالک و خود امام مالک کند و این بهترین  می

 .گونه جواب داده اند و غیر آن دو، این

دوم؛ منظور از آن، شهادت حسبه است و شهادت حسبه تنها تعلق به حقوق آدمیان 

عتاق، : ندارد بلکه مواردی که حق اهلل بوده یا شائبة آن دارد نیز به آن تعلق دارد، مانند

صه، منظور از حدیث عبداهلل یت عامه، عده، طالق، حدود و امثال آن و خالوقف، وص

ود، شهادت در حقوق آدمیان بوده و مراد از حدیث زیدبن خالد، شهاد در عسبن م

 .حقوق اهلل است

سوم؛ منظور از آن، مبالغه در اجابت برای ادای آن است گویی به خاطر شدت 

 .ینکه از او تقاضا شود آن را ادا کرده استآمادگی او برای ادای شهادت، قبل از ا

 ـ چه وقتی شهادت زن جایز است؟ 1
شود؛ به دلیل فرمودة خدای  هرگاه زن به سن حیض رسید به شهادت او عمل می

 :فرماید متعال که می

﴿                 ﴾ (30/ نور). 
 .«ا به سن بلوغ رسیدند باید اجازه خبواهندهرگاه فرزندان مش»

 .در این آیه، حکم را معلق به رسیدن به بلوغ نموده است

و به اجماع علماء احتالم زنان و مردان موجب عبادت و حدود و سایر احکام 

و احتالم عبارت از انزال آب منی به سبب جماع یا غیر آن در خواب یا در . شود می

این مسئله نیز اجماع دارند که احتمال بدون انزال منی اثر ندارد، علما بر . بیداری است

 .و حیض، نیز نشانة بلوغ زن است
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 ـ تعریف آن7
( وام دهنده)از شخص مقرض ( وام گیرنده)قرض، مالی است که شخص مقترض 

 .دارد تا هنگام استطاعت، آن را بازپرداخت نماید دریافت می

 ـ مشروعیت آن1
گردد، چون نشانة رفق  متعال می است که باعث قربت به خدای ادن عبادتیقرض د

 :گشایی مسلمانان برای یکدیگر است؛ به دلیل این احادیث و رحمت و مشکل

در شب اسرا و معراج »: فرمود صخدا رسول :گوید که سمالک انس بن( 1)

رد، و قرض صدقه، ده برابر ثواب دا: مکتوبی را بر در بهشت به این عبارت دیدم

ای جبریل، به چه سبب فضیلت قرض بیشتر از صدقه : هجده برابر ثواب دارد، گفتم

چون گدا چیزی به نزد خود دارد ولی شخص قرض گیرنده از روی نیاز : است؟ گفت

 (تلخیص الحبیرالمتقین، و ةاتحاف الساد) .«گیرد قرض می

به به رتدو م هر مسلمانی»: فرمود صخدا رسول :گوید که سمسعود ابن( 2)

 .«مسلمانی دیگر قرض بدهد مانند آن است یکبار آن را صدقه داده باشد
 .(روایت از ابن ماجه و ابن حبان) 

هرکس مشکلی از مشکالت »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 6)

دنیایی کسی را بگشاید خداوند مشکلی از مشکالت او در آخرت را بگشاید و هرکس 

گدستی برهاند خداوند او را از تنگناهای دنیا و آخرت رها خواهد یکی را از تن

 .«ساخت، و خداوند یار و معین بنده ایست که یار و معین برادرش باشد
 .(روایت از مسلم، ابومسلم و ترمذی) 

 

 ـ آنچه قرض در آن جایز است5
د، جایز هر اموالی که با پیمانه یا وزن، مقدار آن معلوم شود، یا کاالی تجارت باش

 .است به قرض داده شود
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 .چنانچه قرض لباس، حیوان، نان و امثال آن جایز است

 ـ عقد قرارداد قرض9
التصرف  عقد قرارداد قرض، عقد تملیک است اگر از جانب کسی باشد که جایز

 .گردد است، و مانند عقد بیع و هبه جز با ایجاب و قبول منعقد نمی

 .گردد معنی آن را برساند منعقد می و بالفظ قرض و سلف و هر لفظی که

شود اگر چه هنوز مال را قبض  نزد علماء مالکیه به محض عقد، ملک ثابت می

نکرده باشد و برای شخص گیرندة قرض جایز است مثل آن یا عین مال مقروض را 

بازپرداخت نماید، خواه مال قرض شده مثلی باشد یا غیر مثلی مادام به وسیلة افزایش 

فقه ) .، رد مثل آن واجب استن تغییر پیدا نکرده باشد، و در صورت تغییریا نقصا

 .(ةلسدا

 ـ اشتراط موعد در آن3
جمهور فقهاء بر این رأیند که جایز نیست قرض مشروط به مدتی معین باشد، زیرا 

است هر وقت بخواهد قرض را  تبرع محض است، و این حق شخص مقرضقرض 

 .طلب کند

تی را تعیین کرد ولی آن را قبول ننماییم، قرض، حال تلقی بنابراین، هرگاه مد

پس اگر وقتی . تعیین مدت جایز و عمل به آن الزم است: امام مالک گفته. گردد می

معین را برای بازپرداخت قرض مشخص کرد جایز است و قبل از فرا رسیدن آن حق 

 :فرماید مطالبه ندارد، و خداوند می

﴿...                 ...﴾ (838/ بقره). 
 «...دتی معین قرض به مهدیگر دادیدهرگاه به م... »

 ـ مهلت دادن به افراد تنگدست مستحب است6
 :فرماید به دلیل فرمودة خدای متعال که می
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﴿                              

  ﴾ (831/ بقره). 
اگر شخص بدهکار تنگدست بود مهلت تا فراخی هست، و صدقه کردن آن برای مشا هبتر است »

 .«اگر بدانید
هرکس دوست دارد خداوند او را از »: فرمود صخدا رسول :گوید که سجابر

را مأوی دهد باید  خودش او آخرت نجات دهد و در زیر سایة عرش تنگناهای روز

 .(روایت از طبرانی) .«به افراد تنگدست مهلت دهد

 ـ تعجیل در قضاء دیون مستحب است5
هرکس اموال مردم را به قرض »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 1)

دهد، و هرکس  بگیرد و نیت ادای آن را داشته باشد خداوند توفیق ادای آن را به او می

 .«ا داشته باشد خداوند آن را تلف خواهد کردنیت اتالف آن ر
 .(بخاریروایت از ) 

، خواند بدهکار بودند نماز میت نمی بر امواتی که صخدا رسول :گوید سجابر( 2)

بله، دو دینار بدهکار : آیا بدهی داشته است؟ عرض کردند: میتی را آوردند فرمود

پرداخت دو : ابوقتاده عرض کرد. شما بر این دوستتان نماز بخوانید: است، لذا فرمود

 .بر او نماز خواند سخدا آنگاه رسول: اهلل، راوی گوید دینار بر من یا رسول

من از هر مؤمنی در حق نفس »: مکه را فتح کرد فرمود صخدا هنگامی که رسول

ترم پس هرکس فوت کرد و قرض بر ذمه داشت ادای آن بر من  خودش به او اولی

 .«اموالی داشت از آن ورثة او استاست و هرکس فوت کند و 
 .(روایت از شیخین، ترمذی، نسائی و ابن ماجه) 
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 ربا

 :ـ تعریف آن7
 .ربا، عبارت از زیاد شدنی مخصوص در مال است

 :ـ از دیدگاه شرع1
 :فرماید خداوند می

﴿                        

                                  ﴾
 (823/ بقره ) 

خیزند مگر مهچون کسی که شیطان او را سخت دچار  خورند بر منی کسانی که ربا می»
خرید و فروش نیز مانند ربا است و : گویند ین از آن رو است که ایشان میدیوانگی سازد، ا

 .«حال آنکه خداوند خرید و فروش را حالل کرده و ربا را حرام منوده است
 :فرماید و در جای دیگری می

﴿                                

                   ﴾ (820-823/ بقره). 
اید، از خدا بترسید و آنچه از ربا باقی مانده است فروگذارید اگر  ای کسانی که ایمان آورده»

 .«اید مربش برخاستهپس اگر چنین نکردید بدانید که به جنگ با خدا و پیغ. مؤمن هستید

 :ـ حکم آن5
حکم آن به اتفاق علماء اسالم این است که ربا، یکی از کبائر بوده و عقد آن باطل 

 .است و تنها استرداد رأس المال واجب است
. و اگر شخص بدهکار تنگدست بود، باید تا هنگام گشایش به وی مهلت داده شود

 :فرماید د؛ خداوند میشو این حکمی است که از کتاب خدا استنباط می

﴿          ﴾ (820/ بقره). 
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 .«هایتان از آن مشا است و اگر توبه کردید اصل سرمایه»
 .و مفهوم شرط، داللت بر جواز اخذ سرمایه دارد ولو اینکه توبه نکند

 :ـ انوع ربا9
 :ربا بر دو نوع است

بارت از فروش جنس ربوی در مقابل همان جنس اما ربا الفضل ع: ربا الفضل( 1)
با مقدار بیشتر از آن است، مانند مبادلة یک تن گندم با یک تن و نیم آن، یا مانند 
مبادلة یک صاع خرما با یک و نیم صاع از آن، یا مانند مبادلة یک مثقال طال با یک و 

 .نیم مثقال از آن
یکی ربای جاهلیت که خداوند در : ترباالنسیه بر دو قسم اس: ربا النسیه( 2)

 :فرماید تحریم آن می

﴿                   ﴾  
 .(168/ عمران آل) 

 .«اید، ربا را دو و چند برابر خمورید ای کسانی که ایمان آورده»
ی بدهی مؤجل بر دیگری داشته باشد کس: گونه است و حقیقت این نوع ربا، بدین

باید بدهی را پرداخت کنی : و هنگام فرارسیدن موعد مقرر به شخص بدهکار بگوید

پرداخت با در نظر گرفتن مدتی دیگر درصدی دیگر افزایم، که اگر آن را ن یا بر آن می

ن بر آن بیفزاید، و بدین ترتیب به تعداد تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغی دیگر بر آ

افزوده شود و سود آن چند برابر افزایش یابد نوعی دیگر از ربای جاهلیت این است 

دهم بر این  ده دینار را تامدتی نزدیک، یا دور به شما می: که شخصی به دیگری بگوید

 .قرار بعد از سپری شدن مدت، پانزده دینار به من بازپس دهید

ربوی در مقابل یک جنس نوعی دیگر از ربای نسیه عبارت از فروش یک جنس 

، یا گندم، یا جو، یا خرما (طال و نقره)ربوی دیگر است، مانند فروش یکی از نقدین 

مثالً یک تن خرما را به یک تن گندم : به یکی از همین اجناس ربوی، به این صورت

به صورت قرض تا مدتی معلوم بدهد، یا ده دینار طال را به یکصدر و بیست درهم 

 .(منهاج المسلم) .معین به صورت قرض بدهد نقره تا مدتی
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 :ـ اصول ربویات3
 :اصول ربویات شش نوع هستند که عبارتند از

: فرماید که می صاهلل طال، نقره، گندم، جو، خرما و نمک؛ به دلیل حدیث رسول

طال با طال، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما، و نمک با نمک باید »

دیگر، مساوی باهم، و دست به دست باشد و هرگاه این اصول مختلف بودند مثل هم

 .«خواهید مبادله کنید به این شرط که دست به دست باشد هر طور که می
 .(روایت از مسلم) 

اهل علم از اصحاب و تابعین، و أئمه هر چیزی را که در معنی با این اصناف 

علت در تمامی آنها، پیمانه یا وزن یا  اند و ششگانه متفق باشد بر آنها قیاس کرده

. گوشتها سایر حبوبات و زیتون، و عسل و: مطعوم قابل ذخیره بودن است، مانند

ربا، تنها در خوردنیها و نوشیدنیهایی است که وزن، یا »: سعیدبن مسیب گفته است

 .«شوند پیمانه می

 :ـ مطعوماتی که ربا در آن نیست6
یکی اینکه ذخیره : وجود ندارد؛ آن هم به دو دلیل جات و سبزیجات، ربا در میوه

شوند، و دیگری اینکه در عصر اول از جمله مطعوماتی نبودند که وزن، یا پیمانه  نمی

شدند، همچنان که مانند حبوبات و گوشتها که نص صریح دربارة آنها از  می

 .روند روایت شده است از غذاهای اساسی به شمار نمی صخدا رسول
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 رهن

 :تعریف آن ـ7

به  «ماء راهن»: گویند رهن در لغت به معنی ثبوت و دوام است، برای مثال می

 .یعنی نعمت بادوام :«ةراهّن ةنعم»: گویند معنای آب راکد است یا می

﴿        ﴾ (83/ مدثر). 
 .«هر نفسی به سبب آنچه در پیش خود فرستاده است حمبوس است»

نفس مؤمن به خاطر دینی که بر او »: فرموده صخدا حدیث آمده که رسولو در 

 .«پردازد محبوس است است تا وقتی که آن را می
 .(روایت از ترمذی، ابن ماجه و بیهقی و حاکم) 

سی است و در اصطالح شرع عبارت از قرار دادن مالی به عنوان وثیقه در اختیار ک

هنگام عدم پرداخت قرض از طرف شخص دالمطالبه و که صاحب قرض است که عن

 .شود مقروض، مال مرهون فروخته شده و مطالبة صاحب قرض تأمین می

 :ـ حکم آن5
رهن به مانند بیع جایز است، زیرا هر چه بیع آن جایز باشد رهن آن نیز جایز است 

 :و حکم آن به دالیل کتاب و سنت و اجماع ثابت است

 :فرماید کتاب ـ خداوند متعال می

﴿                     ﴾  (838/ بقره). 

 .«ای نیافتید، پس چیزهایی گروگان بگیرید و اگر در سفر بودید و نویسنده»
کند  معنی آیه این است که خداوند متعال امر کرده به کسی که با دیگری معامله می

صاحب قرض نماید تا بدان وسیله اند پیدا کند، چیزی را رهن تو ای نمی و نویسنده

ای نداشته باشد، و شخص مدیون نیز به خاطر حفاظت  به حفظ اموالش دغدغهنسبت 
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انگاری  از مال مرهون نسبت به بازپرداخت بدهی احساس مسئولیت کند و سهل

 .ننماید

رد یهودی زره خود را نزد یک م صخدا سنت ـ روایت صحیحین است که رسول

. اش خریده بود، رهن گذاشت صاع جو که برای خانواده به نام ابوشحمه در مقابل سی

 باشد این حدیث عالوه بر جواز رهن، دلیل بر جواز معامله با اهل کتاب می

 .اجماع ـ اجماع علما بر این است که رهن جایز است

 :ـ ارکان رهن5
 :رهن دارای سه رکن است

شود، راهن کسی است  رفین معامله یعنی راهن و مرتهن میاول ـ عاقد، که شامل ط

گذارد و مرتهن کسی است که در  که ملک خود را در مقابل اخذ مبلغی در رهن می

 .گیرد مقابل مبلغی که به راهن تحویل داده ملک مرهون را از او تحویل می

قرض  دوم ـ معقود علیه، که شامل عین مرهونه، و مبلغی است که راهن به عنوان

 .گیرد می

به نزد علماء حنفیه رهن فقط یک رکن دارد و آن هم . سوم ـ صیغة ایجاب و قبول

 .دهد عبارت از ایجاب و قبول است که حقیقت عقد را تکشیل می

 :ـ شروط رهن9
 :ای خواهر مسلمان، رهن دارای شرایط ذیل است

 .ددو طرف معامله یعنی راهن و مرتهن اهلیت بیع را داشته باشن( 1)

 .عقد رهن از جانب افراد دیوانه و کودک غیر ممیز صحیح نیست( 2)

 :به نزد علماء شافعیه شروط رهن دارای دو قسمت است

اول ـ شرط لزوم رهن که عبارت از قبض مرهون است، بنابراین اگر ساختمانی را 

در رهن بگذارد ولی مرتهن آن را تحویل نگیرد رهن تحقق نیافته و راهن یا مرتهن 

و اگر ملک به نحوی از انحاء مانند اجاره یا اعاره، یا . توانند آن را فسخ نمایند می
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و برای . غصب، یا غیر آن، قبل از عقد، در اختیار مرتهن باشد به معنی قبض است

 .صحت قبض اجازة راهن شرط است

 .دوم ـ شرط صحت که دارای چند نوع است

ت؛ یعنی عقد نباید معلق بر شرطی ـ اول، شرطی است که متعلق به اصل عقد اس1

 .سازد باشد که جزء مقتضای آن نیست، زیرا چنین شرطی رهن را باطل می

ولی اگر شرطی را مد نظر قرار دادند که مقتضای عقد باشد مانند اینکه مرتهن حق 

 .تقدم بر دیگر صاحبان قرض در اختصاص به عین مرهونه داشته باشد اشکالی ندارد

و مرتهن باشد وآن هم ست که متعلق به طرفین عقد یعنی راهن، ـ دوم، شرطی ا2

یت عاقدین است؛ یعنی هر دو عاقل و بالغ و غیر محجور علیه باشند؛ عبارت از اهل

 .بنابراین رهن کودک و دیوانه و سفیه صحیح نیست

 :ـ استفاده از عین مرهونه3
ورزی، یا ساختمان یا در مورد بهره برداری از عین مرهونه اعم از اینکه زمین کشا

 :حیوان باشد میان علما اختالف نظر وجود دارد

برداری از مرهون و ثمرات آن، حق راهن است مادام  بهره: علماء مالکیه گویند

مرتهن آن را برای خود مشروط نکرده باشد، در این صورت با رعایت سه شرط زیر 

 :برای او صحیح است

به سبب قرض، مانند اینکه شخصی باغ و  اول ـ باید دین به سبب بیع باشد نه

زمین یا کاالیی تجاری یا غیر آن را در مقابل مبلغی مؤجل به کسی دیگر بفروشد و تا 

 .فرارسیدن وقت و تحویل گرفتن مبلغ چیزی را از خریدار به عنوان رهن تحویل گیرد

راین برداری از مرهون را برای خودش مشروط نماید، بناب دوم ـ شخص مرتهن بهره

برداری را به مرتهن داد، برای  اگر چنین شروطی مقرر نشد و شخص راهن اجازة بهره

 .مرتهن صحیح نیست از او قبول کند

برداری از آن معین باشد، پس اگر مجهول باشد صحیح  سوم، باید مدت بهره

 .نیست
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 برداری از مرهون، حق راهن است و نباید مرتهن مانع بهره: علماء شافعیه گویند

برداری، در اختیار راهن باشد و  برداری راهن از مرهون باشد، و باید در مدت بهره بهره

برداری مطمئن نبود، حق  اگر مرتهن نسبت به استرداد آن بعد از گذشت مدت بهره

 .دارد بر آن گواه بگیرد

برداری نماید به شرط  و برای راهن جایز است بدون اجازة مرتهن از مرهون بهره

ه مرهون نقصی وارد نشود، مانند سکونت در ساختمان یا سواری بر مرکوب و اینکه ب

ای که  در مقابل هزینه»: فرماید می صخدا امثال آن؛ به دلیل حدیث صحیح که رسول

 .«توان بر آن سوار شد شود می برای حیوان مرهون صرف می
 .(روایت از دارقطنی) 

ن مرهون ندارد، اگر مبادرت سازی یا کاشت درخت در زمی و راهن حق ساختمان

به آن کرد قبل از فرارسیدن وقت بازپرداخت دین، ملزم به تخریب ساختمان یا قطع 

اما بعد از فرارسیدن وقت آن، اگر ساختمان یا درختان به زمین . گردد درختان نمی

رساند به قیمت زمین جوابگوی دین نبود ملزم به تخریب ساختمان و قطع  آسیب می

 .گردد شود وگرنه ملزم به آن نمی درختان می

 .اند شوند، چون بعد از عقد احداث شده و ساختمان و درخت داخل مرهون نمی

برای راهن به هیچ وجهی جایز نیست بدون اجازة مرتهن از : علماء حنفیه گویند

بنابراین، برای راهن صحیح نیست بدون اجازة مرتهن حیوان . مرهون استفاده کند

ستخدام در آورد؛ در منزل مرهون سکنی گزیده یا آن را به اجاره دهد و مرهون را به ا

و تفاوتی میان این نیست که . لباس مرهون را بپوشد یا آن را به عاریت دهد

برداری از مرهون از ارزش و قیمت آن بکاهد یا خیر، ولی هرگاه مرتهن بدان  بهره

 .اجازه داد صحیح است

مرغ،  ثمران آن از قبیل تولید مثل، میوه، شیر، تخمو با وجود آن، منافع مرهون و 

بنابراین اگر منافع آن تا فرارسیدن وقت . پشم، مو، و امثال آن از حقوق راهن است

 .شود ادای دین باقی ماند، بخشی از دین محسوب می
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مرهون یا حیوانی است که برآن سوار شده یا از آن شیر : علماء حنابله گویند

مرتهن جایز  آن است؛ اگر حیوان شیرده، یا مرکوب باشد، برای دوشند، یا غیر می

ای که صرف آن  است، از سواری بر آن یا شیر آن بدون اجازة راهن در مقابل هزینه

 .کند، بهره جوید و در این حال رعایت عدل و انصاف بر وی واجب است می

هن به صورت اما اگر مرهون غیر آن باشد برای مرتهن جایز نیست بدون اجازة را

رایگان از آن استفاده کند، مادام رهن به سبب قرض نباشد، زیرا اگر رهن به سبب 

 .جایز نیست ولو اینکه راهن اجازة آن را بدهدآن قرض باشد استفاده از 

همچنین برای راهن جایز نیست بدون اجازة مرتهن در مرهون تصرف کند و آنچه 

مرغ، پشم، شاخ و برگ خرما، هیزمی که از  شود مانند شیر، تخم از مرهون متولد می

شود، و ایجاد نقص در منزل و خالصه هرگونه زواید متصله یا  درخت بریده می

منفصله، بخشی از مرهون تحت اختیار مرتهن یا وکیل او قرار داشته و هنگام فروش 

رسد و اگر زواید آن امکان بقاء نداشت باید به فروش  با اصل مرهون به فروش می

 .شود رسد و پول آن جزء مرهون حساب میب

 .(مذاهب اربعه ـ با اندکی تصرف در آن) 
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 هدایا

 :ـ تعریف آن7

هدف : در تعریف آن گفته است ةلغالبا ةلحجصاحب کتاب ا. یا جمع هدیه استهدا

از آن ایجاد و اقامة الفت در میان مردم است، و این هدف جز با رد مثل آن تمام 

سازد  ن هدیه، شخص هدیه دهنده را به نزد پذیرندة آن محبوب مینخواهد شد، بنابرای

 .و لزوماً عکس آن الزم نیست

خشنده بهتر از دست گیرنده است، و اگر کسی بخششی به دیگری و باز، دست ب

 .داد اگر نتوانست آن را جبران کند او را سپاس کرده و نعمت او را اظهار نماید

 :ـ حکم آن1
: که گوید سبه مثل آن مشروع است؛ به دلیل حدیث ابوهریرههدیه و مقابله  لقبو

اگر برای خوردن ساق پا یا بازوی حیوانی دعوت شوم »: فرماید می صخدا رسول

اجابت خواهم کرد و اگر ساق پا، یا بازوی حیوانی به من هدیه گردد آن را قبول 

 .(روایت از بخاری) .«کنم می

: دانید؟ فرمود هدیه را مکروه می، رد اهلل یا رسول: حکیم خزاعی عرض کرد ام

 .«پذیرم میرا چقدر قبیح است، اگر ساق حیوانی به من هدیه شود آن »
 .(روایت از طبرانی) 

به هر »: فرمود صخدا رسول: امام احمد به نقل از خالدبن عدی آورده است که

کرده یا ای از طرف برادرش برسد بدون اینکه خود را بر او عرضه  کسی از شما هدیه

ای است که خدا برای او  از او درخواست کرده باشد، باید آن را بپذیرد، زیرا روزی

 .«فرستاده است
کرد و برای آن پاداش  هدیه را قبول می صخدا رسول»: گوید ل عایشه

 .(روایت از بخاری) .«داد می
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 :ـ تبادل هدیه میان مسلمان و کافر جایز است5
 :فرستاد کرد و برای آنان هدیه می را قبول میهدایای کفار  صخدا زیرا رسول

فرستاد و پیامبر آن را قبول کرد،  صکسری هدیه برای پیامبر»: گوید سعلی( 1)

و قیصر هدیه برای ایشان فرستاد و آن را قبول کرد، و پادشاهان که هدیه برای ایشان 

 .(روایت از احمد، ترمذی و بزار) .«نمود فرستادند آن را قبول می می

 .«هدیه فرستاد صخدا بزرگ فدک برای رسول»: گوید سبالل( 2)
 .(روایت از ابوداود) 

 .«فرستاد صأکیدر دومه جبه سندس برای حضرت»: گوید سانس( 6)
 .(علیه متفق) 

به  صپادشاه روم یک مستق سندس را برای حضرت»: ابوداود آورده است( 4)

 .«آن را پوشید صهدیه فرستاد و آن حضرت
 .میم و اسکان سین، عبای آستین بلند است و اصل کلمة آن فارسی است ضممستق با 

ای  الجندل پارچه ةمآمده که اکیدر دو سهمچنین در صحیحین به نقل از علی( 6)

پارچه را به  صخدا به عنوان هدیه فرستاد رسول صخدا از ابریشم برای رسول

در آورده و میان آن را به صورت چند قسمت برای روسری : داد و فرمود سعلی

 .فواطم تقسیم کند

ای با روستاهای توابع آن است و در  الجندل با فتح دال و ضم آن نام قلعه ةمدو

 .درمیان شام و مدینه و نزدیک دو کوه طییء قرار دا

و أکیدر با تصغیر اسم پادشان آن است، آن پادشاه نصرانی بود ولی اسالم آورد و 

ش باقی گذاشت، بعداً پیمان صلح را نقض کرد، او را بر سلطنت خود صخدا رسول

توسط  سو بنابرقولی، در زمان خالفت ابوبکر. او را از آن سامان اخراج کرد سو عمر

 .به قتل رسید، و صحیح همین است سخالد بن ولید
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در عهد قریش مادرم به نام راغبه که هنوز : گوید ب اسماء بنت ابوبکر( 3)

توانم به  می: پرسیدم صخدا مد به همین خاطر از رسولمشرک مانده بود به نزد من آ

 .(روایت از بخاری) .بله: او هدیه بدهم؟ فرمود

 :دربارة او این آیه نازل شد: عیینه گوید ابن

﴿                   ﴾ (6/ ممتحنه). 

 «باز نمی دارد اند دین نجنگیده[ کار]ر خداوند شما را از کسانى که با شما د»
من چندین اوقیه از مسک را »: فرمود صخدا رسول :گوید که ل سلمه ام( 6)

ام برگشت داده  ام، و به گمانم نجاشی مرده است و هدیه برای نجاشی به هدیه فرستاده

 .(روایت از احمد و طبرانی) .«خواهد شد، اگر برگشت داده شد هدیة تو باشد

 .خیلی زیاد است صخدا دیث پیرامون پذیرفتن هدایا از جانب رسولو احا

 :ـ رجوع در هدیه حرام است9

و شرعاً  ًةلغدر هدیه حرام است، زیرا هدیه  خواهر مسلمانم، بدانید که رجوع ای

شخص پشیمان در »: فرماید می صخدا هبه است؛ به دلیل این حدیث که رسول

 .«اغ شدة خود را باز خوردبخشش مانند کسی است که غذای استفر
 .(روایت از بخاری) 

 صحدیثی مرفوع عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن عباس به نقل از رسول خدا
برای انسان حالل نیست چیزی را ببخشد و بعداً از آن »: اند که فرموده است آورده

پشیمان شده و آن را مسترد دارد مگر برای پدر و مادر در چیزی که به فرزند 

بخشد و سپس از آن پشیمان شده و آن را  و آن کس که چیزی را می. اند شیدهبخ

شود و سپس استفراغ  دارد مانند سگی است که چندان بخورد تا سیر می مسترد می

روایت از احمد، و صاحبان سنن، ترمذی، ابن حبان و ). «کرده و آن را باز خورد

 .(حاکم
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ر مورد کراهت یا تحریم آن اختالف نظر از تمثیلی که در حدیث آمده و د صرف

و مذهب جمهور . بر تحریم رجوع در بخشش است «الیحل»ارد، لفظ نظر وجود د

 .بر تحریم آن است بجز بخشش پدر به فرزند که از آن حکم مستثنی است

 :ـ رعایت مساوات میان فرزندان3
لیل خواهر مسلمانم رعایت مساوات در میان اوالد بر ما واجب است؛ به د ای

 :احادیث زیر

چیزی به پسرم ببخش و : همسر بشیر به شوهرش گفت :گوید که سجابر( 1)

دختر : رفت و عرض کرد صخدا گیر، به نزد رسول را بر آن گواه صخدا رسول

 صخدا از من خواسته غالمم را به پسرش ببخشم رسول( یعنی همسرش)فالنی 
چنین بخششی به همة آنان  :بله، فرمود: برادران دیگر دارد؟ عرض کرد: فرمود

این کار شما صالح در بر ندارد، و من جز بر : خیر، آنگاه فرمودند: اید؟ عرض کرد داده

 .(روایت از مسلم) .دهم حق گواهی نمی

من را بر ستم گواه مگیر، »: فرمود صخدا رسول :گوید که سبشیر نعمان بن( 2)

 .(روایت از احمد) .«دارندزیرا دیگر فرزندانت نیز در رعایت عدالت بر تو حق 

آیا به همة فرزندانت به این »: فرمود صخدا رسول :گوید که سباز نعمان( 6)

 .(علیه متفق) .«آن را مسترد دار: نه، پس فرمود: اید؟ گفت اندازه بخشش داده

از خدا بترسید و در حق فرزندانتان عدالت »: در صحیح مسلم آمده که فرموده( 4)

 .«خاطر پدرم از آن بخشش پشیمان شده و آن را مسترد نمود پیشه کنید به همین
اند که  آورده ب عباس طبرانی، بیهقی و سعیدبن منصور به نقل از حدیث ابن( 3)

در بخشش میان فرزندانتان عدالت پیشه کنید، و اگر »: فرموده است صخدا رسول

 .«ادمد قرار بود کسی را در میان آنان برتری بخشم به دختران برتری می
این احادیث بر وجوب مساوات میان اوالد داللت دارد، و تفضیل بعضی بر بعضی 

ه الزم است از کردة و ستم و بر کسی که مبادرت به چنین کاری کرد. باطل است
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، ثوری، احمد، اسحاق و بعضی از علماء مالکیه این، قول طاوس. دخودش رجوع کن

 .است

امر به  صخدا خالصه رسول. ت و بسو جمهور بر آنند که مساوات مستحب اس

رعایت مساوات میان فرزندان فرموده، ولی خداوند سبحان کیفیت آن را در کتباش به 

روشنی بیان فرموده و این تفضیل را جور و ستم نام برده است، و هرکس گمان 

 .کند که تفضیل فقط مستحب است باید دلیل بیاورد می

این حدیث از جمله مواردی : بشیر گفته است قیم دربارة حدیث قبلی نعمان بن ابن

و پایداری آسمانها و زمین . است که خداوند در کتاب خود به آن امر فرموده است

بستگی به آن داشته و اساس شریعت بر آن بنیان نهاده شده است، پس این عدالت 

و  است که با شدت هرچه بیشتر از هرگونه قیاسی دیگر بر روی زمین، با قرآن اتفاق

 .هم خوانی دارد، و این داللتی است که در حد نهایت استحکام قرار دارد

رأی شافعی و ابوحنیفه بر این که تفضیل : آمده است ةلسدولی در کتاب شرح ا

بعضی از فرزندان بر دیگر فرزندان در بخشش مکروه است، و اگر والدین چنین کنند 

او را  لست وسق خرما به عایشهبا بخشیدن بی سشود، و در واقع ابوبکر تنفیذ می

 .بر دیگر فرزندانش برتری داده است

سنت بر این نکته داللت دارد که اگر پدر چیزی به فرزند ببخشد رجوع از آن 

ولی غیر از . برایش جایز است و مادران و اجداد نیز از همین حکم برخوردارند

به دلیل فرمودة اند ندارند؛  والدین حق رجود در آنچه بخشیده و تسلیم کرده

شخص پشیمان در بخشش و بازگرفتن آن مانند کسی »: فرماید که می صخدا رسول

 .و خود شافعی چنین گفته است .«است که استفراغ خود را باز خورد

اند باز  و بنابر قول ابوحنیفه، والدین حق ندارند چیزی را که به فرزندان بخشیده

 .پس گیرند
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 قدر 

 :ـ تعریف آن7
 :فرماید تعال میخداوند م

﴿           ﴾ (40/ قمر). 
 .«ایم آفریده (و از روی حساب و نظام)ما هر چیزی را به اندازة الزم »

قدر از حیث وضع : قدر با فتح قاف و دال، راغب اصفهای در تعریف آن گوید

خواهند داشت، و عقالً کلمه، داللت بر قدرت و مقدوراتی دارد که در علم خدا وجود 

عبارت از وجود چیزی در  ،و خالصه. متضمن اراده و نقالً در برگیرندة قول است

یعنی به آن  «قدرالشیء»و . بق با علم و اراده و قول استزمان مقرر و بر حالت مطا

 .حکم کرده است، و قراءت آن با تخفیف نیز جایز است

ای معین و الزم  یعنی آن را به اندازه «لشیءقدراهلل ا»: القطاع در تعریف آن گوید ابن

آن را به تصرف  «قدر عّلی الشیء». آن را آفریده است «قدر الرزق». ر داده استقرا

 .حکم خدای متعال استمنظور از قدر، : کرمانی گوید. ستمالکانة خود در آورده ا

یات و قضاء عبارت از حکم کلی و اجمالی در ازل است، و قدر، جزئ: علماء گویند

 .تفاصیل آن حکم است

راه شناخت این مبحث در کتاب و سنت توقیف است نه : سمعانی گوید ظفر بنابوم

قیاس عقلی محض، هرکس از توقیف عدول کند گمراه و سرگردان در دریای حیرت 

باقی خواهد ماند و به شفای بصیرت و اطمینان قلب دست نخواهد یافت، زیرا قدر 

متعال و مختص به آن ذات علیم و خبیر بوده و بر آن پرده  سری است از اسرار خدای

نهاده و آن را از عقل و دانش بشری که توانایی شناخت و پذیرش و درک آن را 

ندارند پنهان داشته است و علم و حکمت ذات باری چنان تقدیر کرده است، نه نبی 

رار قدر برای هیچ اس و بنابرقولی مرجوح. اگاهی نیابند مرسل و نه ملک مقرب بر آن
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احدی قبل از دخول به بهشت کشف نخواهد شد، ولی بعد از دخول به آن اسرار 

 .دست خواهند یافت

هرگاه ذکر قدر به میان آمد »: آورده است که گوید س مسعود طبرانی به نقل از ابن

 .«از آن دم مزنید
اب به محضر جمع زیادی از اصح: و مسلم از طریق طاوس نقل کرده که گفته

هرچیزی مطابق قدر الهی است، و از : گفتند ام که می شرفیاب شده صخدا رسول

هرچیزی مطابق قدرالهی »: فرمود صخدا رسول: گفت شنیدم می ببن عمر عبداهلل

 .(روایت از مسلم) .«دهد حتی کودنی و زیرکی رخ می

تی گردد؛ به این معنا هر چیزی که در جهان هس قدر شامل امور دنیا و آخرت می

باشد و مقصود از آن در حدیث اشاره  وجود دارد مسبوق به علم و مشیت خداوند می

گیرد اما توأم با مشیت  به این مطلب است که افعال ما اگر چه با ارادة ما صورت می

 .خدا نیز باید باشد

 ﴿: فرماید و آنچه طاوس ذکر کرده است مطابق آیات خداوند است که می    

        ﴾  و﴿                ﴾ (63/ صافات .)« خداوند

و آنچه مشهور از زبان سلف و خلف  «دهید، آفریده است شما و آنچه را که انجام مى

 .است این است که این آیه دربارة فرقة قدریه نازل شده است

خدا آمده و دربارة قدر با آن  مشرکان قریش به نزد رسول»: گوید سابوهریره

 .(روایت از مسلم) .«به مناظره پرداختند لذا آیة فوق را نازل فرمود صحضرت

مذهب تمامی سلف بر این است که همة امور مطابق با تقدیر خدا روی خواهند 

 :فرماید داد، چنانچه می

﴿                        ﴾  

 .(21/ حجر) 
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های آن در پیش ما است و جز به اندازة معین و  گر اینکه گنجینهو چیزی وجود ندارد م»
 .«فرستیم مشخصی آن را فرو منی

 :آدمی در شکم مادرش ـ خلق1
است  که صادق و محل باور همه صخدا رسول: گوید سبن مسعود عبداهلل( 1)

گمان هرکدام از شما در مدت چهل روز آفرینش او  بی»: و فرمودبرای ما صحبت کرد 

آید،  گیرد، سپس به همان مدت به صورت پاره خونی در می در شکم مادرش شکل می

ای  ای در آمده و بعد از آن فرشته بعد از آن نیز به همان مدت به صورت گوشت پاره

روزی او، اجل او، : شود مید و چهار چیز به او امر دم به امر خداوند در او روح می

و سوگند به خدایی که جز او معبودی وجود ندارد . عمل او، و سعادت یا شقاوت او

روند که  ای پیش می کسانی هستند که کردار اهل بهشت را پیشة خود کرده و تا مرتبه

اش بر او سبقت گرفته و نامة او با  تنها یک ذراع با بهشت فاصله دارند، سپس نوشته

اهل دوزخ مختوم گشته و داخل آن خواهد گردید و کسانی هستند کردار اهل  کردار

روند که تنها یک ذراع با دوزخ فاصله  ای پیش می دوزخ را پیشة خود کرده و تا مرتبه

اش بر او سبقت گرفته و نامة او با کردار اهل بهشت مختوم گشته  دارند، سپس نوشته

 .(یخین و ترمذیروایت از ش) .«و داخل آن خواهد گردید

بعد از یکصد و بیست روز فرشته : ظاهر حدیث بر آن است که: امام نووی گوید

 .دمد در کالبد او جان می

فرشته بعد از استقرار نطفه در رحم و گذشت چهل یا چهل و : در روایتی آمده( 2)

 پروردگارا بدبخت است یا خوشبخت؟: گوید پنج شب بر آن داخل شده و می

هرگاه چهل و دو شب بر نطفه سپری شد خداوند : تی دیگر آمدهدر روای( 6)

 .ای را بر آن فرستاده تا صورت و سمع و بصر وپوست او را بیافریند فرشته

هرگاه خداوند اراده آفریدن کسی کرد نطفه را : اسید آمده در روایت حذیفة بن( 4)

 .به مدت چهل و چند شب در رحم قرار خواهد داد
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: گوید ای را مأمور رحم کرده و می خداوند فرشته: آمده سسدر روایت ان( 6)

 .پردرگارا، نطفه است، پروردگارا، خون پاره است، پروردگارا، گوشت پاره است

هرگاه : فرماید حویرث آورده است که می حجر به نقل از تفسیر مالک بن ابن

ر تمامی رگها و رد دخداوند ارادة آفریدن بنده کرد، مرد با زن، مقاربت کرده و آب م

شود و در روز هفتم، خداوند آب را جمع کرده و هر رگی از  ر میاعضاء زن منتش

آدم بجز آدم را احضار فرموده و در هر صورتی که مشیت کند او را مصور  رگهای بنی

 .خواهد فرمود

بنا به : در اینکه کدام یک از اعضاء جنین اول شکل خواهد گرفت اختالف هست

زیرا قلب اساس و معدن حرکت غریزی ا ست، و بنابه قولی مغز  قولی قلب است،

شود، و در قولی دیگر  است، زیرا مغز مجمع حواس بوده و حواس از آن منبعث می

ی بدن است، و بعضی این قول را ترجیح  کبد است، زیرا کبد باعث نمود و تغذیه

وهلة اول مطلوب  آنچه در اند؛ به این دلیل که نمو مقتضای طبیعی است، چون داده

است و نمو، نیازی به حس و حرکت ارادی ندارد، زیرا به منزلة نباتات  است نمو

است، و نیروی احساس و اراده به هنگام تعلق جان به آن به وجود خواهد آمد؛ 

 .بنابراین اول کبد، سپس قلب، و بعد از آن مغز تشکیل خواهند شد

ز وی پیرامون عدة وفات سؤال شد و طبری به نقل از سعید بن مسیب آورده که ا

در آن مدت در آن جان دمیده : چرا عدة وفات چهار ماه است؟ در جواب گفت: گفتند

 .شود می

الولد  عدة ام: اند و با استدالل به این گفته، گروهی مانند اوزاعی و اسحاق گفته

ءت است چرا؟ چون هدف از عده برا  همانند عدة زن آزاده است، و این قول قوی

رحم است و آزاده و کنیز در آن تفاوتی ندارند، بنابراین معنای ارسال فرشته به سوی 

نطفه این است که برای تصویر و آفرینش و نوشته و متعلقات آن فرستاده شده تا به 

 .دنبال طی این مراحل جان را در جنین بدمد

 :یابد ـ هر مولودی بر فطرت تولد می5
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هرمولودی بر فطرت تولد »: فرمود صخدا ولرس :گوید که سابوهریره( 1)

آورند، عرض  یابد، و والدین او، او را یهودی، یا نصرانی، یا مشرک به بار می می

خداوند : اند؟ فرمودند اند در قیامت چگونه اهلل، آنان که قبالً مرده یا رسول: کردند

 .(روایت از ترمذی) .«آگاهتر به آن است

هرمولودی بر فطرت تولد »: فرمود صخدا لرسو :گوید که سابوهریره( 2)

الدین، او را یهودی، یا نصرانی، یا مجسوی به بار ایابد ولی بعد از تولدش، و می

گونه نقصی را  آورند، چنان که حیوانی بچة خود را تام الخلقه به دنیا آورده که هیچ می

 :ه را بخوانیداگر آرزو داشتید این آی: سپس ابوهریره گفت. کنید در آن مشاهده نمی

﴿                        ﴾ (68/ روم) 

آفرینش خداوند [.  پیروى کن]از فطرت الهى که مردم را بر اساس آن پدید آورده است »

 .(روایت از مسلم)  «پذیرد دگرگونى نمى

سؤال شد؟  صخدا رکین از رسولدربارة فرزندان مش: گوید ب عباس ابن( 6)

 .(بخاری) .«خداوند متعال بدان آگاهتر است»: فرمود

 

 :شود ـ قدر جز با دعاء رد نمی9
کند، به دلیل  مسلمانم، بدانید که قدر را هیچ چیزی جز دعاء رد نمیخواهر  ای

قضاء »: فرمود صرسول خدا: که گوید سحدیث ابوعثمان نهدی به نقل از سلمان

 .(روایت از ترمذی) .«افزاید کند و عمر را جز نیکی نمی دعاء رد نمی الهی را جز

 :ـ اعتبار اعمال به عاقبت آن است3
بودیم که خطاب به  صخدا در غزوة خیبر همراه رسول: گوید سابوهریره( 1)

این از اهل دوزخ است، وقتی کارزار آغاز شد، : مردی که ادعای اسالم داشت فرمود

گیر شد و از کارزار باز  های زیادی برداشت که بر اثر آن زمینشدیداً جنگید و زخم

اهلل دیدی آن مرد  یا رسول: آمد و عرض کرد صماند، مردی از اصحاب آن حضرت
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که وعدة دوزخ به وی داده بودید چه عاقبتی داشت؟ که نزدیک بود بعضی در فرمودة 

د دست به جعبة نالی شما شک کنند، آن مرد در آن حالت که از درد جراحات می

بعد از . تیرهایش برد و تیری را از آن بیرون کرد، و با آن تیر، گردن خود را قطع کرد

اهلل،  یا رسول: این حادثه مردانی از اصحاب به محضر آن حضرت آمدن و عرض کردند

به حقیقت فرمودة شما را خداوند تصدیق نمود، زیرا فالنی با دست خود خود را 

امر کرد اذان بگوید و اعالن  سبه بالل صخدا رسانید، آنگاه رسولسربریده و به قتل 

و خداوند به وسیلة مرد فاجر این . بجز مؤمن کسی داخل بهشت نخواهد شد: کند

 .(روایت از بخاری) .نماید تأیید می ادین ر

نیاز به دیگران بود در یکی از  مردی که توانگر و بی: گوید سسهل بن ساعدی( 2)

کسی که دوست : رت به او نگریست و فرمودضبود آن ح صخدا سولها با ر غزوه

دارد به یکی از اهل دوزخ نگاه کند، به این مرد بنگرد، به خاطر این فرمودة 

مردی به تعقیب او رفت و او را در حالی دید که به شدت بر مشرکین  صحضرت

ب کرد و تاخت تا اینکه در این تاخت و تاز مجروح گردید و در مرگ خود شتا می

نوک شمشیرش را میان دو پستان خود قرار داد و خود را بر آن فشار داد و نوک 

 .او بیرون آمد هشمشیر در بین دو شان

 صخدا  کرد وقتی چنین دید با عجله خود را به رسول مردی که او را تعقیب می
 صدهم که تو پیامبر بر حق خداوند هستی، حضرت گواهی می: رسانید و گفت

خواهد به  هرکسی می: نسبت به فالنی گفتی: منظورت چیست؟ عرض کرد: فرمودند

نیازتر بود،  یکی از اهل دوزخ بنگرد، به آن مرد نگاه کند، و آن مرد از همة ما بی

میرد، چون مجروح گردید در مرگ خود شتاب ورزید  دانستم که بر آن حالت نمی می

ه عمل اهل دوزخ را پیشه کند شاید بند: فرمود صخدا و خود را کشت، آنگاه رسول

ولی در خاتمه به سبب توبه و بازگشت، اهل بهشت گردد، یا رفتار اهل بهشت را 

پیشه کند ولی در خاتمه به سبب ارتکاب معاصی اهل دوزخ گردد، و تنها در خاتمه، 

 .(روایت از بخاری) .«گردد اعتبار اعمال معلوم می
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اش ارادة  اه خداوند در حق بندهرگه»: فرمود صخدا رسول :گوید که سانس( 6)

: گمارد؟ فرمود چگونه او را به کار می: ر کرد او را به کار خواهد گمارد، عرض شدخی

 .«او را برای اعمال صالحه توفیق داده و بر آن، روح او را قبض خواهد کرد
 .(روایت از ترمذی) 

اعمال  اعتبار»: در آخر حدیث قبلی فرمودند صکه پیامبر ب عمر ابن( 4)

 .(روایت از بزار) .«بستگی به عاقبت آن دارد، اعتبار بستگی به عاقبت آن دارد

 :ـ دلها میان دو انگشت خداوند مهربان است6

 َثِبْت اْلُقُّلوِب ُمَقِّلَب َيا»: خواند این دعا را بیشتر می صخدا رسول: گوید سانس
آیا تو و به رسالت تو ایمان داریم اهلل، ما به  یا رسول: عرض کردم «ِديِّنَك َعَّلى َقّْلِبي

بله، چون به حقیقت دلهای ما بین دو انگشت از انشگتان »: تو بر ما بیمناکی؟ فرمودند

روایت ) .«نماید خداوند مهربان قرار دارد هر طوری که مشیت کند آنها را زیرورو می

 .(از ترمذی
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 معاشرت با هیسران 

 :ـ دوست داشتن همسران7
: در دنیا سه چیز محبوب من هستند»: فرمود صخدا رسول :گوید که سانس

 .(روایت از نسائی و حاکم) .«همسران، بوی خوش، و روشنی چشمانم در نماز است

محبوب  صخدا بدین خاطر همسران رسول: سندی در تفسیر حدیث گفته است

آن  دادند که مردان بر اویند که مسایلی را از آن حضرت به میان مسلمانان انتقال می

، به خاطر و بنابر قولی مرجوح. کرد ا شرم میاطالع نداشته و حضرت نیز از ذکر آنه

ابتالء آن حضرت به همسران و مواظبت بر عدم غفلت او از دیگر مسایل رسالت بوده 

در این باب تأویالتی دیگر گفته . تر گشته استنکه مشقت او بیشتر ولی ثوابش افزو

 .شده است

انبیاء به خاطر فضیلت نبود نکاح : صول گویدنوادر األ حکیم ترمذی در کتاب

کنند، زیرا هنگامی که سینه مملو از نور نبوت گشت و در شریانهای بدن نیز  بیشتر می

شوند لذا به واسطة این  مند می سرایت کرد، نفس از آن لذت برده و شریانها از آن بهره

 .شود شادی و لذت نفسی شهوت فزونی گرفته و تقویت می

 :ـ تمایل بیشتر به یکی از همسران1
هرکسی دارای دو همسر باشد و »: فرمودند صخدا رسول :گوید که  سابوهریره

آید که  به یکی از دو همسرش تمایل بیشتر داشته باشد در روز قیامت با حالتی می

 .(روایت از نسائی) .«خمیده بر یکی از دو پهلو است

روز قیامت با حالتی به محاسبه کشانیده در : سندی در تفسیر حدیث گفته است

شود که دو طرف او متعدل نبوده بلکه یک طرف او بر طرف دیگر رجحان دارد،  می

گونه که در دنیا رفتار او با همسرانش ناموزون و عاری از عدالت بوده است و  همان

 .یکی را بر دیگری ترجیح بخشیده است
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 :ـ جواز حب بیشتر یکی از همسران5
فاطمه، دختر پیامبر را به نزد  صخدا همسران رسول»: گوید لعایشه

در  صخدا اجازه خواست داخل شود رسول ل فرستادند، فاطمه صحضرت

خل شد احالی که در یک پارچة پشمی در کنار من دراز کشیده بود به او اجازه داد و د

خواهند نسبت  اند و از تو می اهلل، همسرانت مرا به نزد شما فرستاده یا رسول: و گفت

 صخدا قحافه با آنان عدالت داشته باشی، و من ساکت بودم، رسول به دختر ابی
: بله، فرمودند: دخترکم مگر دوست نداری کسی را که من دوست دارم؟ گفت: فرمود

د نیش صخدا پس این عایشه را دوست داشته باش، وقتی که این جواب را از رسول

فرمود برای ایشان بازگو کرد آنان  صخدا سولبلند شد و آنچه را که من گفتم و ر

بازگرد و به او  صخدا ای پس به نزد رسول منظور ما را به خوبی ادا نکرده: گفتند

قحافه عدالت را رعایت کنید،  بیاخواهند میان آنان و دختر  همسرانت از تو می: بگو

صحبت  صخدا نه به خدا من دیگر هرگز در رابطه با عایشه با رسول: فاطمه گفت

ش را به نزد حجزینب بنت  صخدا آنگاه همسران رسول: نخواهم کرد، عایشه گوید

با من در  صخدا زینب کسی بود که در میان زنان رسول. فرستادند صخدا رسول

تر و  ام زنی را از او متدین رقابت داشت و هرگز ندیده صمنزلت به نزد آن حضرت

تر برای صلة رحم، و  تگوتر، و پیوند دهندهدارای تقوای بیشتر از خدای متعال، و راس

تر از او در حال انجام قربات، ولی با  تر و متواضع پوش دارای صدقات بیشتر و ژنده

 .گشت شد و آرام می وجود آن پرخاشگر بود و با سرعت خمشگین می

اجازه خواست و بر وی داخل شد در حالی که همراه  صخدا از رسول: گوید

ة پشمین دراز کشیده بود و همان حالتی داشت که فاطمه دیده عایشه زیر یک پارچ

خواهند  اند و از تو می اهلل، همسرانت مرا به نزد تو فرستاده یا رسول: بود عرض کرد

به آن و  را رعایت کنید و به من ناسزا گفتقحافه با ایشان عدالت  نسبت به دختر ابی

ه چشمانش خیره شده بودم ببینم بودم و ب صخدا ادامه داد و من منتظر جواب رسول

دهد یا خیر، و زینب هنوز از آنجا نرفته بود که دانستم اگر از  به من اجازة جواب می
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رو من به زینب پاسخ دادم ولی هیچ  رنجد، از این نمی صخدا خودم دفاع کنم رسول

حقیقاً : فرمود صخدا چیز ناپسند را به او نسبت ندادم و بدان بسنده کردم، رسول

 .(روایت از شیخین، نسائی و احمد) .«ختر ابوبکر استد

حقیقاً دختر ابوبکر است، اشاره بود به کمال فهم و : نکتة اول ـ در اینکه فرمود

 .خص ثابت شودشای که صبر کرد تا تجاوز و تعدی  به گونه ل متانت عقل عایشه

 .آنگاه او را جواب الزام کننده داد

عرض پیامبر کند : به او گفتند صزنان پیامبر :گوید که ل سلمه نکتة دوم ـ ام

ما : برند که در خانة عایشه است، و بگو می صخدا مردم وقتی هدایا را برای رسول

 صخدا با رسول: هم هدیه را دوست داریم همچنان که عایشه دوست دارد، گوید
د باز ای او رسی موضوع را مطرح کردم ولی به من جواب نداد، وقتی که باز نوبت دوره

چه : جواب به او نداد، همسران گفتند صخدا موضوع را مطرح کرد ولی رسول

از او دست برمدار تا از او جواب : هیچ جوابی نداد، گفتند: جوابی داد؟ گفت

گیری، و چون باز نوبت و رسید با او دربارة موضوع فوق صحبت کرد، آنگاه بعد  می

گاه  ذیت مکنید، چون هیچاشه مرا نسبت به عای: فرمود صخدا از سه مرتبه رسول

کدام از شما  ام و در لحاف هیچ وحی بر من نازل نشده مگر اینکه در لحاف عایشه بوده

 .(روایت از بخاری و نسائی) .وحی، بر من نازل نشده است

 :ـ غیرت زنان9
در منزل یکی از امهات المؤمنین بود، یکی دیگر  صخدا رسول: گوید سـ انس1

 صخدا ای غذا برای او فرستاد، این یکی کاسه را از دست رسول هاز همسران کاس
هر دو تکة کاسه را به هم چسبانده و غذا را  صخدا رسول. گرفت و آن را شکست

مادرتان خشمگین شده است، بخورید، وقتی که غذا را : گفت در آن جمع کرد، و می

سرانش کاسة خود را خوردند کاسة شکسته شده را نگه داشت تا اینکه این یکی از هم

آورد و به جای کاسة شکسته شده برای آن همسر دیگر فرستاد و کاسة شکسته را در 

 .(ماجه روایت از احمد، نسائی و ابن) .منزل این یکی نگه داشت
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کرد ولی عایشه و  کنیزی داشت و با او مقاربت می صخدا رسول: گوید سـ انس2

او را بر  صخدا گفتند تا رسولسخن  صخدا آنقدر علیه او با رسول ب حفصه

 :خود حرام کرد و در نتیجه خداوند این آیه را دربارة او نازل کرد

﴿                  ﴾  (1/ تحریم.) 

روایت ) «داری؟ حرام می اى پیامبر، چرا چیزى را که خداوند برایت حالل کرده است»

 .(از نسائی

خبردار  صخدا آیا شما را از ماجرایی میان خود و رسول: گوید ل ایشهـ ع6

در  صخدا در یکی از شبها که نوبت من بود و چون رسول: بله، گفت: کنم؟ گفتیم

منزل من خواست بخوابد دو نعل خود را نزدیک پاهای خود نگه داشت و عبای خود 

به آرامی از بستر خواب را نهاد و ازار خود را نیز گسترانید، چندان نگذشت که 

برخاست و نعلها را به پا کرد و عبای خود را گرفت و به آرامی در را باز کرد و بیرون 

رفت و من هم به دنبالش به آرامی او را تعقیب کردم، به طرف بقیع رفت و تا سه 

مرتبه دستها را بلند کرد و بسیار ایستاد سپس به طرف خانه با سرعت بازگشت، من 

داخل  صخدا رعت قبل از او بازگشتم و در بستر خود دراز کشیدم، رسولهم با س

: بینم چه چیزی روی داده است؟ گفتم عایشه نفسهای شما را تنگ می: شد و گفت

دهید یا اینکه خداوند لطیف و خبیر به من خبر  یا به من خبر می: چیزی نیست، گفت

کردم  در جلو خود مشاهده میپس شبحی را که : دهد، ماجرا را عرض کردم، فرمود می

بله، آنگاه محکم مشتی به سینة من کوبید که احساس درد کردم و : شما بودید، گفتم

هرچه را مکتوم : کنند؟ گفتم آیا گمان داری خدا و رسولش بر شما دریغ می: فرمود

جبرئیل به نزد من آمد ولی : بله، و آنگاه فرمود: داند، فرمود بداریم خداوند آن را می

چون تو لباس خواب را بیرون آورده بودید داخل نشد و مخفیانه مرا صدا زد و من 

هم گمان کردم تو در خواب هستی و بیم داشتم از اینکه وحشت کنی لذا جبرئیل به 

 .(روایت از نسائی) .من امر کرد به گورستان بقیع بروم و برای آنان طلب مغفرت کنم
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 فضایل قرآن

 :ـ فضیلت قاریان قرآن7
انسانی که قرآن در سینه »: فرمود صخدا رسول :گوید که ب عباس ابن( 1)

 .(روایت از احمد، ترمذی و دارمی) .«ندارد مانند خانة ویران است

این قرآن را فراگیرید بیگمان با تالوت آن مأجور »: گوید سبن مسعود عبداهلل( 2)

گویم با خواندن  ن نمیداشت اما مخواهید بود، در مقابل هر حرفی ده حسنه خواهید 

ده حسنه خواهید داشت، بلکه در مقابل هر کدام از الف، الم و میم ده حسنه  «الم»

 .(روایت از دارمی) .«خواهید داشت

با قراءت قرآن، خانه بر صاحبان آن فراخ شده و مالئکه »: گفت می سابوهریره( 6)

گردد، و اگر  افزون میشوند و خیرات آن  در آن حاضر گشته و شیاطین از آن دور می

ای قرآن تالوت نگردد، خانه بر صاحبان آن تنگ شده و مالئکه از آن رخت  در خانه

 .(روایت از دارمی) .«شود بندند و خیر آن کم می بر می

. این قرآن ریسمان خدا، و نور، و شفاء نافع است»: گوید سعبداهلل بن مسعود( 4)

و برای پیروان آن باعث نجات است، برای کسی که بدان تمسک جوید عصمت است 

شوند، و هیچ کسی را در انحراف نخواهد گذاشت، شگفتیهای آن  طالبان آن گمراه نمی

رسد، و با کثرت تکرار کهنه نگردد، پس آن را تالوت کنید، زیرا خدا در  به پایان نمی

یک  «الم»: گویم بخشد، اما من نمی حسنه میبرابر تالوت هر حرفی از آن ده برابر 

.«الف یک حرف، الم یک حرف، و میم یک حرف است: گویم حرف است بلکه می
 .(روایت از دارمی) 

برای ایراد خطبه بلند شد و حمد  صخدا روزی رسول»: گوید س زیدبن ارقم( 6)

مردم، من یک انسان بیش نیستم نزدیک است  ای: و ستایش خدا را کرد و سپس فرمود

گمان در میان شما دو متاع  و او را جواب گویم، بیفرستادة پروردگارم فرا رسد 

اول، کتاب خدا که حاوی هدایت و نور است پس : گرانبها را به ارث خواهم گذاشت
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و اهل بیت من و تا سه : و در ادامة آن فرمود. بدان تمسک جویید و در آن چنگ زنید

 .(روایت از دارمی) .«مرتبه آن را تکرار کرد

هیچ اهل ادبی نیست مگر اینکه دوست دارد ادب »: د گویدعبداهلل بن مسعو( 3)

 .(روایت از دارمی) .«خود را به دیگران ببخشد و ادب خداوند متعال، قرآن است

: خداوند دارای خانواده است عرض شد: فرمود صخدا رسول»: گوید سانس( 6)

 .(ارمید از روایت) .«اهل قرآن هستند: اهلل، چه کسانی هستند؟ فرمودند یا رسول

بر شما الزم است قرآن را فراگیرید، زیرا قرآن، عقل را به »: گوید س کعب( 6)

ترین کتاب و  سار علم است؛ تازه فهماند؛ نور حکمت است؛ چشمه جویندگان آن می

محمد، من بر تو کتاب توراتی جدید فرو  ای: پیام خداوند است و در تورات گوید

و گوشهای ناشنوا را شنوا و دلهای بسته شده را  فرستم که چشمهای نابینا را بینا می

 .(روایت از دارمی) .«گشاید می

داخل مسجد شدم دیدم جماعتی از حدیث صحبت به میان »: گوید س حارث( 6)

بینی در مسجد گروهی در حدیث فرو  مگر نمی: رفتم و گفتم ساند به نزد علی آورده

شنیدم  صخدا اما من از رسول: بله، گفت: اند؟ گفتم واقعاً چنین کرده: اند؟ گفت رفته

راه رهایی از آن : هایی به وقوع خواهد پیوست، عرض کردم درآینده فتنه: گفت که می

کتاب خدا، زیرا کتاب خدا اخبار ملتهای گذشته و آینده را در : ها چیست؟ فرمود فتنه

کالمی . زدسا بردارد، و حکم میان شما است، تنها قرآن حق و باطل را از هم جدا می

ن را ترک کند خداوند کمر زه باشد، کتابی است که هر جباری آنیست که هزل و هر

قرآن . شکند، و هرکسی از غیر آن هدایت جوید، خداوند او را گمراه کند او را می

ریسمان محکم خداوند است، و ذکر حکمت آموز است، و صراط مستقیم است، و 

دارد، و  می دهد، زبانها را از لغزش در امان ینم تنها کتابی است که آرزوها را بر باد

تنها . علماء از آن سیر نگردند، و با کثرت تکرار کهنه نشود، و شگفتیهای آن پایان نیابد

کتابی است که هرکس بدان عمل نماید مأجور گردد، و هرکس به سوی آن فرا خواند 

 .(یت از دارمیروا) .«به راه راست دست یافته است، بدان چنگ بزن ای اعور
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 :ـ فضیلت سورة فاتحه1
. بن کعب داخل شد و او را صدا زد بر ابی صخدا رسول»: گوید سابوهریره( 1)

التفات کرد ولی جواب  صابی که در حال نماز خواندن بود کمی به جانب حضرت

السالم علیک یا : شد و گفت صنداد، و با تخفیف نماز را تمام کرد و متوجه حضرت

السالم، ای ابی، چه چیز مانع شد مرا جواب  علیکو: فرمود صخدا رسولاهلل،  رسول

ای  مگر این آیه را نخوانده: اهلل، من در نماز بودم، فرمود یا رسول: بدهی؟ عرض کرد

 :فرماید که می

﴿                      ﴾ (انفال /
84). 

را [  دلتان]را بپذيريد چون مشا را فرا خواند براى آنكه [ او]خداوند و رسول [  دعوت]اى مؤمنان، »
 «زنده دارد

ای  دوست داری سوره: شاءاهلل دیگر چنان نخواهم کرد، فرمود چرا، ان: عرض کرد

قرآن نازل  را به شما یادآور شوم که مانند آن نه در تورات و نه در انجیل، و نه در

خوانید؟  ای می ماز چه سورهدر ن: خدا، فرمود بله ای رسول: کرد ضنشده است؟ عر

سوگند به خدایی که جان من : فرمود صخدا خوانم، آنگاه رسول القرآن را می مأ: گفت

ای نه در تورات و نه در انجیل و نه در قرآن نازل نشده  در دست او است چنین سوره

.«سبع المثانی و قرآن عظیم است که به من عطا شده است است، و این سوره همان
 .(روایت از ترمذی) 

مرا  صخدا من مشغول خواندن نماز بودم، رسول»: ابوسعید بن المعلی گوید( 2)

اهلل، من مشغول خواندن نماز  یا رسول: صدا زد نتوانستم جواب دهم، بعداً عرض کردم

﴿: مگر خداوند نفرموده: بودم فرمود                  

      ﴾قبل از اینکه از مسجد خارج شوی شما را  اآی: ؟ سپس فرمود

دست مرا گرفت، هنگام  صخدا از بزرگترین سورة قرآن باخبر نکنم؟ آنگاه رسول

بزرگترین سورة قرآن را به شما : گفتید اهلل، شما خروج از مسجد، عرض کردم یا رسول
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 ﴿: خبر خواهم داد، فرمود           ﴾  که همان سبع المثانی و

 .(روایت از بخاری) . «ن عظیم است که به من عطا شده استقرآ

گروهی از ما در حال مسافرت بودیم، در مکانی »: گوید سابوسعید خدری( 6)

رئیس قبیلة ما گزیده شده است و در میان ما : یزی آمد و گفترخت بیفکندیم کن

شود برایش دعا  شود دعا بخواند، آیا در میان شما کسی یافت می کسی یافت نمی

دانستیم اهل دعا باشد، و رفت بر رئیس قبیله  بخواند؟ مردی از ما بلند شد که ما نمی

گوسفند به ما دادند و به همین خاطر دستور داد سی رأس . دعا خواند و خوب شد

( رقیه)مگر شما : شیر را نیز برای ما فرستادند تا بنوشیم، وقتی که بازگشت به او گفتیم

الکتاب چیزی نخواندم، آنگاه تصمیم  نه، من بجز ام: د هستید؟ گفتدعا خواندن را بل

کنیم، چون به مدینه بازگشتیم موضوع را  صخدا گرفتیم موضوع را عرض رسول

الکتاب رقیه است؟ گوسفندان را تقسیم کنید  از کجا دانسته که ام: ، فرمودعرض کردیم

 .(روایت از بخاری) .«و سهمی برای من در نظر بگیرید

: های قرآن هر یک دارای یک یا چندین اسم است از جمله سوره: ابوعبیده گوید

د و در هر شو شود و چون در اول قرآن بدان آغاز می أم الکتاب نامیده می( الحمدهلل)

الکتاب است، زیرا  گردد، لذا نام دیگر آن فاتحه ای تکرار می رکعتی قبل از هر سوره

 .شود شود و قبل از هر مصحف کتابت می ابتدای مصاحف بدان افتتاح می

ای را که تعداد نفرات آن زیاد  سریه صخدا رسول: گوید سعمیر عبدالملک بن( 4)

قرآن را بخوانند، هر یکی مقداری را که بود فرستاد و از آن خواست یکی یکی 

قرآن را بیاموزید و »: ه جوانی رسید از او سؤال فرموددانست قراءت کرد، نوبت ب می

گمان قاری قرآن مانند ظرفی است  آن را بخوانید و به دیگران نیز بیاموزید، چون بی

نماید،  که مملو از مسک باشد که با بوی خوش خود هر مکانی را خوشبو و معطر می

رود مانند حبلی است که  کند و به خواب می گیرد و حفظ می و کسی که آن را فرا می

 .«اند دهانة ظرف مملو از مسک را بدان بسته
 .(روایت از نسائی، ابن ماجه و ترمذی) 
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منازل خود را به مانند »: فرمود صخدا نقل است که رسول  از ابوهریره( 2)

قیقت هر منزلی که سورة بقره در آن خوانده شود، شیطان قبرستان در نیاورید، و به ح

 .(روایت از مسلم و ترمذی) .«بدان داخل نخواهد شد

هرکس در شب دو آیة آخر »: دفرمو صخدا رسول :گوید که سابن مسعود( 6)

 .(روایت از مسلم و ترمذی) .«کند بقره را قراءت کند او را کفایت می

ای خوانده شود  سورة بقره در هر خانه»: گفته است سعبداهلل بن مسعود( 4)

 .(روایت از دارمی) .«شیطان از آن بیرون خواهد رفت

 :الکرسی ةیـ فضیلت آ9

مرا وکیل نگهداری از زکات رمضان کرد،  صخدا رسول»: گوید سابوهریره( 1)

تو را به نزد : یکی پیش من آمد و شروع به برداشتن آن کرد، او را گرفتم و گفتم

الکرسی را  ةیهرگاه به بستر خواب رفتی آ: گفتدر ادامة آن ... برم  می صخدا رسول

بخوان چون با خواندن آن، خداوند شما را حفظ خواهد کرد و شیطان به تو نزدیک 

به : فرمود صخدا رسول. نخواهد شد و تا فرا رسیدن صبح از او در امان خواهید ماند

.«است، و آن شیطان بوده استشما راست گفته است ولی خودش بسیار دروغگو 
 .(روایت از بخاری) 

 صخدا رایت شده است که مردی عرض رسول سعبداهلل کالعی از ایفع بن( 2)

 ﴿: اهلل، کدام سورة قرآن فضیلت بزرگتری دارد؟ فرمود یا رسول: کرد      

﴾ الکرسی  یةآ: ای از قرآن بزرگتر است؟ فرمودند پس چه آیه﴿       

     ﴾خدا، دوست داری کدام آیه نصیب تو و امتت  ای پیامبر: ، عرض کرد

خدا در زیر های رحمت  گمان از گنجینه خاتمة سورة بقره، چون بی: گردد؟ فرمود

.او است که به این امت بخشیده است، زیرا شامل خیرات دنیا و آخرت است عرش

 .(دارمی روایت از) 
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 :ـ فضیلت سورة کهف3
مردی مشغول تالوت سورة کهف بود و در کنارش : گوید سبراء بن عازب( 1)

اسبی با دو حبل محکم بسته شده بود که ابری سایة خود را بر آن مرد افکند، و شروع 

به نزدیک شدن به او کرد و اسب آن مرد شروع به رقصیدن نمود، هنگام فرا رسیدن 

: ا برای ایشان بازگو کرد، فرمودرفت و حادثه ر صخدا ه محضر رسولصبح، آن مرد ب

 .(روایت از بخاری و ترمذی) . «این آرامش به وسیلة قرآن نازل شده است»

هرکس سه آیة »: ه که فرموده استآورد صاز نبی اکرم: گوید سابوالدرداء( 2)

  .«اول سورة کهف بخواند از شر دجال در امان خواهد ماند
 .(ت از مسلم، نسائی و ترمذیروای) 

هرکس در شب جمعه سورة کهف بخواند مابین او »: گفته سابوسعید خدری( 6)

 .(روایت از دارمی و بیهقی) .«العتیق را منور خواهد ساخت و بیت

هرکس در روز جمعه سورة »: آورده است ب ابن مردویه به نقل از ابن عمر( 4)

، و تا بلندای آسمان را روشن خواهد کرد و بخواند نوری در زیر پای او پیدا کهف

 .«گناهان میان دو جمعة او بخشوده خواهد شد
هرکس در روز جمعه سورة کهف بخواند مابین زمین »: گفته ب ابن عباس( 6)

 .(روایت از حاکم و بیهقی) .«گردد و آسمان برای وی نورانی می

 :ـ فضیلت آخر سورة بقره6
هرکسی دو آیة سورة »: فرموده صخدا رسول :هگوید ک سابومسعود انصاری( 1)

روایت از بخاری، مسلم، ترمذی و ). «کند بقره را در شب بخواند او را کفایت می

 .(حبان ابن

خداوند سورة بقره را به دو »: فرمود صخدا رسول :گوید که سجبیر بن نفیر( 2)

شیده است پس خود به من بخ ینة زیر عرشجتم کرده که خداوند آنها را از گنآیه خ

«را هم نمازند و هم قرآن و هم دعاآن را بیاموزید و به زن و عیال خود یاد دهید، زی
 .(روایت از دارمی) 
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 :ـ فضیلت سورة فتح5
در یکی از »: گفته سآورده که عمربن خطاب سزیدبن اسلم به نقل از پدرش

من نازل  ای بر امشب سوره: فرمود صخدا رسول... بودم  صخدا سفرها همراه رسول

﴿تر است، آنگاه سورة  شده که به نزد من از تمام دنیا محبوب        

  ﴾ (روایت از بخاری و ترمذی، با اختصار در آن) .را خواند. 

 :ـ فضیلت سورة ملک 1
در مکانی چادری برپا  صخدا یکی از اصحاب رسول: گوید ب عباس ابن( 1)

انست که قبر است، ناگهان متوجه شد انسانی در آن، سورة ملک را تا به د کرد و نمی

اهلل، من ندانسته  یا رسول: آمد و عرض کرد صخدا آن مرد به نزد رسول. آخر خواند

خواند و آن را تا  بر قبری خیمه زدم متوجه شدم در درون آن انسانی سورة ملک را می

لک مانع و نجات دهندة او از عذاب سورة م»: فرمود صخدا آخر قراءت کرد، رسول

 .(روایت از ترمذی) .«قبر بوده است

آیه است  ای از قرآن که سی سوره: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره( 2)

برای مردی که او را خوانده است شفاعت کرد تا اینکه گناهان او بخشوده شد و آن، 

﴿: سورة          ﴾ ماجه و  روایت از ابوداود، نسائی، ابن). «است

 .(ترمذی

    ﴿: های قبل از خوابیدن سوره صخدا رسول»: گفته است سجابر( 6)

﴾  و﴿          ﴾ (روایت از ترمذی و نسائی) .«خواند را می. 

 (:قل هو اهلل احد)ـ فضیلت سورة 4
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آیا هرکدام از شما »: فرمود صخدا رسول :گوید که سوب انصاریابوای( 1)

 ﴿تواند در شب یک سوم قرآن را بخواند؟ هرکس سورة  نمی       ﴾  را

 .(روایت از نسائی و ترمذی) .«بخواند در واقع یک سوم قرآن را خوانده است

شنید  که مردی سوره  رفتم می صخدا روایت شده که با رسول ساز ابوهریره( 2)

﴿       ﴾ ض کردمواجب شد عر: فرمود صخدا  رسول. خواند را می :

 .(روایت از نسائی و ترمذی) .بهشت: چه واجب شد؟ فرمود

 ﴿: فرمود صخدا رسول»: گوید سهمچنین ابوهریره( 6)       ﴾ 

 .(ابن ماجه و ترمذی روایت از) .«معادل یک سوم قرآن است

جمع شوید، چون »: فرموده صخدا روایت شده که رسول سباز از ابوهریره( 4)

جمعی حاضر شدند و آنگاه : خواهیم یک سوم قرآن را بر شما بخوانم، گوید می

 ﴿خارج شد و سورة  صحضرت     ﴾  را بر آنان بخواند، سپس

من یک سوم قرآن را : فرمود صخدا رسول. ر گفتیمبدین خاطر به یکدیگ. داخل شد

خوانم به نظر من خبر خوشی از آسمان نازل شده است، دوباره  بر شما می

یک سوم قرآن را بر شما خواهم : من به شما گفتم: خارج شد و فرمود صحضرت

 ﴿گمان  خواند، بدانید که بی     ﴾ معادل یک سوم قرآن است». 
 .(روایت از مسلم و ترمذی) 

کرد و هرگاه  مردی از انصار در مسجد قباء امامت می»: گوید سانس بن مالک( 6)

 ﴿. ای بخواند خواست بعد از فاتحه سوره می       ﴾ خواند و  را می

رفیقانش . کرد خواند، و در هر رکعتی چنین می ای دیگر را نیز می همراه آن سوره

خوانی ولی  شما هر بار این سوره را می: ن مورد با او صحبت کردند و گفتنددر ای

گز این سوره را من هر :ای دیگر بخوان، گفت کند و سوره کنی کفایت نمی گمان می

کنم و اگر  گونه برای شما امامت می کنم، اگر دوست دارید این ترک نمی
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مردم او را از خود بزرگتر  نمایم، ولی خواهید من امامت برای شما را ترک می نمی

وقتی که . می شمردند و دوست نداشتند کسی دیگر برای آنان امامت نماید

فالنی : به آنجا تشریف برد، موضوع را به عرض او رساندند، فرمود صخدا رسول

چه مانعی دارید خواسته ایشان را اجابت کنید و چه چیزی شما را بر این واداشته 

اهلل، من آن را دوست  یا رسول: را بخوانید؟ عرض کرددر هر رکعتی این سوره 

.«کند حب آن سوره شما را داخل بهشت می: فرمود صدارم، آنگاه حضرت
 .(روایت از بخاری و ترمذی) 

 ﴿مردی از مردی دیگر شنید که چند بار : آورده است سابوسعید خدری( 3)  

    ﴾ آمد و موضوع  صخدا محضر رسولخواند، چون روز شد به  را می

سوگند به خدایی »: فرمود صخدا شمرد، رسول را عرض کرد گویی که آن را کم می

﴿ که جان من در دست اوست سورة        ﴾  معادل یک سوم قرآن

 .(روایت از بخاری) .«است

یا هر کدام آ»: به یارانش فرمود صخدا رسول :گوید که سباز ابوسعید خدری( 6)

بخواند؟، آنان این کار را مشقت تواند در یک شب یک سوم قرآن  از شما نمی

 ﴿: اهلل؟ فرمود چه کسی از ما قدرت آن را دارد یا رسول: دانستند و گفتند می   

    ﴾ (روایت از بخاری) .«یک سوم قرآن است. 

علماء آن را بر ظاهر معنی حمل بعضی از : ابن حجر در تفسیر حدیث مذکور گوید

با توجه به معانی قرآن، یک سوم آن است، زیرا قرآن عبارت از : اند و گویند کرده

اخبار و توحید است و این سوره شامل قسم سوم آن بوده لذا یک سوم قرآن  ،احکام

 .آید به حساب می

ل هستند این سوره بر دو اسم از اسماء اهلل که متضمن انواع کما: قرطبی گوید

د، اح)اند که عبارتند از  آن نیامدههای قر گردد و این دو اسم در دیگر سوره شامل می

اوصاف  ؛ زیرا این دو اسم داللت بر احدیت ذات مقدس و موصوف به تمامی(صمد
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ه و غیر او در آن مشعر به وجود خاص خداوند بود «احد»گونه که  کمال دارد؛ بدین

عر به جمیع اوصاف کمال است، زیرا به معنی منتهای نیز مش «صمد»و . شرکت ندارد

ها است، و چنین وصفی به  سیادت حق تعالی بوده و مرجع تمامی نیازها و خواسته

حقیقت شایستة کسی است که حائز تمام کماالت باشد و بجز خدای متعال هیچ 

بر بنابراین مادام این سوره مشتمل . احدی صالحیت آن را نداشته و نخواهد داشت

معرفت ذات مقدس خداوند متعال است به نسبت معرفت تمامی صفات ذاتی و فعلی 

 .دهد باری تعالی یک سوم آن را تشکیل می

این سوره در برگیرندة راه توجیه اعتقاد و صدق معرفت و اثبات : اند دیگران گفته

با  احدیتی که مطلقاً: باشد، از قبیل آنچه واجب است برای خداوند اثبات گردد می

شرکت منافات دارد، و صمدیتی که جمیع صفات کمال را برای او اثبات و هرگونه 

نفی ولد، و والد، و نفی کف که متضمن کمال : نماید، از قبیل نقصی را از او نفی می

و این است مجمع توحید اعتقادی، و به این دلیل . مطلق و نفی شبیه و نظیر است

قرآن، خبر و انشاء است و انشاء شامل امر و نهی باشد، زیرا  معادل یک سوم قرآن می

و اباحه است، و خبر، عبارت از خبر از خالق و خبر از مخلوق او است، و سورة 

اخالص، خبر از خدا را به طور چکیده و خالص آورده و قاری آن را از شرک 

 .دارد اعتقادی مصون می

ست، چون مشتمل بر به نظر بعضی از علماء، سورة اخالص مشابه کلمة توحید ا

او : باشد، و معنی نفی در آن این است های مشبه و نافیة توأم با تعلیل بیشتر می جمله

از او و کسی همسان با او  باالتر «والد»و رزاق و معبود، زیرا کسی مانند است خالق 

و نکتة مهم در این . وجود ندارد «ولد»و کسی همکار و معین او مانند  «کفء»مانند 

مسایل را به اصحاب علم القاء کرده و الفاظ را در معانی غیر متبادر : استاین سوره 

به فهم و ذهن، به کار برده است، زیرا معنی متبادر از واژة یک سوم قرآن، یک سوم 

 .حجم مکتوب آن است و معلوم شد که این معنی، از آن اصالً مد نظر نیست

 :ـ فضیلت معوذتین70
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به راستی خداوند »: فرمود صخدا رسول :گوید که سعامر جهنی بن عقبه( 1)

﴿: آیاتی بر من نازل کرده که مانند آنها دیده نشده است         ﴾  تا آخر

   ﴿سوره و           ﴾ تا آخر سوره» 
 .(روایت از ابوداود، نسائی و ترمذی) 

هر به من امر کرد بعد از  صخدا هرگاه رسول روایت شده که ل از عایشه( 2)

 .(روایت از ابوداود، نسائی و ترمذی) .«نمازی معوذتین را بخوانم

گشت  رنجور می صخدا روایت شده که هرگاه رسول ل از عایشه( 6)

گرفت  کرد، وقتی درد او شدت می خواند و در خود فوت می معوذتین را بر خود می

 .کردم مید برکت این دو سوره، دست او را مسح میخواندم و به ا من بر او می

 .(روایت از بخاری) 

رفت،  هرگاه در شب به بستر خواب می صخدا رسول: گوید ل باز عایشه( 4)

﴿های  کرد و سوره کرد و در آنها فوت می کفهای دو دست را باهم جمع می    

  ﴾  و﴿       ﴾  و﴿         ﴾  را در دو کف دست

مالید که از سروصورت و جلو بدن  خواند، سپس کف دستها را بر جسد خود می می

 .«کرد کرد و سه مرتبه آن را تکرار می آغاز می
 .(روایت از بخاری) 

 :(ذا زلزلتإ)ـ فضیلت سورة 77
فالنی، : از یارانش فرمود به یکی صخدا نقل شده که رسول  سمالک از انس بن

اهلل و پولی هم ندارم که به وسیلة آن  نه واهلل یا رسول: ازدواج کرده؟ عرض کرد

﴿آیا : فرمود. ازدواج نمایم     ﴾ چرا، : را با خود دارید؟ عرض کرد

﴿آیا : سپس فرمود. آن، یک سوم قرآن است: فرمود          ﴾  را با

﴿آیا : آنگاه فرمود. آن، یک چهارم قرآن است: چرا، فرمود: خود داری؟ عرض کرد  
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        ﴾ آن هم یک چهارم : چرا، فرمود: را با خود دارید؟ عرض کرد

﴿آیا : سپس فرمود. قرآن است            ﴾  عرض را با خود داری؟

ازدواج کن، ازدواج »: ک چهارم قرآن است، آنگاه فرمودآن هم ی: چرا، فرمود: کرد

 .(روایت از ترمذی) .«کن



 فقه جامع بانوان        212

 

 (آرایش)زینت 

 :ـ بعضی از سنن فطری7
ده خصلت از : فرمود صخدا نقل شده که رسول ل المؤمنین عایشه از ام( 1)

تن چال و چروکهای کوتاه کردن سبیل، کوتاه کردن ناخنها، شس: سنن فطرت هستند

جویی  تراشیدن موی پیشین، و صرفهبدن، نگه داشتن ریش، زدن مسواک، استنشاق، 

 .ام شاید مضمضه باشد دهم را فراموش کرده: شیبه گوید ، مصعب بنندر مصرف آ

گرفتن ناخنها، کوتاه : پنج خصلت از سنن فطری هستند: گوید سابوهریره( 2)

 .دن موی پیشین، و ختنهکردن سبیل، کندن موی بغل، تراشی

 :ـ نهی از تراشیدن موی سر و پیوند آن1
برای زن حالل نیست بجز در حالت ضرورت موهای سر خود را بتراشد، یا چیزی 

به موهای سر خود پیوند دهد اعم از اینکه موی سر خود باشد یا انسانی دیگر، یا غیر 

 .آن از دیگر حیوانات و غیر آن

 :موها از گناهان کبیره است، زیراحزم پیوند  به گفتة ابن

از تراشیدن موی سر زنها نهی کرده  صخدا رسول: نقل شده که ساز علی( 1)

 .(روایت از ترمذی و نسائی) .است

آمد و  صخدا زنی به خدمت رسول: گوید ب اسماء بنت ابوبکر صدیق( 2)

هایش یا رسول اهلل، من دختری تازه عروس دارم که در اثر مریضی مو: عرض کرد

: فرمود صخدا ریزش کرده و از بین رفته است، آیا گناه دارد آن را پیوند زنم؟ رسول

دهند و زنانی را که چنین  خداوند لعنت کرده زنانی را که موی سر خود را پیوند می»

 .(علیه متفق) .«ای را دارند حرفه

ر بود و از از معاویه شنیدم که در مدینه بر منب»: گوید س حمید بن عبدالرحمن( 6)

اهل مدینه، کجایند علماء شما؟ از  اآی: آستین خود چپکی مو بیرون آورد و گفت
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اسرائیل هالک  اگر بنی: کرد و فرمود شنیدم که چنین کاری نهی می  صخدا رسول

 .«زدند شدند بدین خاطر بود که زنانشان دست به چنین کارهایی می
مع کردن موهای سر زنان بر از ج صخدا روایت شده که رسول ساز معاویه( 4)

 .باالی سر نهی کرده است

 .«زنهای پیوند دهنده را لعنت کرده است صخدا رسول»: گوید ب عمر ابن( 6)

 :ـ مقدم داشتن طرف راست در شانه کردن و غیر آن5
مقدم داشتن راست بر چپ را در ( تیامن) صخدا رسول»: گوید ل عایشه( 1)

 «بخشید گرفت و با دست راست می دست راست میداشت، با  همة امور را دوست می
آورده که  ل روایت شده که از زبان پدرش و به نقل از عایشه ساز اشعت( 2)

توانست  در شستن، و کفش پوشیدن و شانه کردن را تا آنجا که می( تیامن)خدا  رسول

 .داشت دوست می

 :ـ نهی از خالکوبی و تیز کردن و باریک کردن دندانها9
ها و زنانی  خالکوبها و خالکوبیده صخدا رسول»: گوید سمسعود اهلل بنعبد( 1)

کنند و میان دندانهای خود فاصله  که موی چهره و صورت خود را بدون عذر می

 .«دهند کنند را لعنت کرده است، آنهایی که تغییر خلق می ایجاد می
 .(روایت از نسائی) 

دهند،  های خود را پیوند میزنانی که مو صخدا رسول»: گوید ب عمر ابن( 2)

کنند و مشتریان آن را لعنت کرده   ، و زنانی که خالکوبی میپیوند کنندگان آن راو 

 .(روایت از نسائی) .«است

: گفت از ابوریحانه شنیده است میاند که  از ابوالحصین الهیثم آورده( 6)

بی، کندن موی از تیز کردن دندانها، خالکو: از ده چیز نهی کرده است صخدا رسول»

نهی کرده ... صورت، از جمع شدن دو مرد یا دو زن در یک لباس بدون پرده و 

 .(روایت از ابوداود و نسائی) .«است
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 :ـ جواز پوشیدن ابریشم برای زنان3
را دیدم که پیراهن ابریشم به تن  صخدا زینب دختر رسول»: گوید سانس( 1)

 .«کرده بود
را دیدم که لباس مخطط به ابریشم را  صخدا رسولکلثوم، دختر  ام»: بازگوید( 2)

 .«پوشیده بود
یک  صخدا رسول: گفت آورده که شنیدم می سابوصالح حنفی به نقل از علی( 6)

عباء ابریشمی برایش به هدیه آورده شده بود و آن را به من داد و من آن را پوشیدم 

 به شما: کردم و فرمودخدا مشاهده  ولی بر اثر این کار، من خشم را از چهرة رسول

 .ام که خودت آن را بپوشی، لذا به من امر کرد آن را میان زنان خود تقسیم کنم نداده

 :ـ دامن زنان6
هرکس لباس خود را از روی »: فرمود صخدا رسول :گوید که ب عمر ابن( 1)

 کند، عشوه و ناز دراز بریده و آن را به دنبال خود بکشاند، خداوند به او نگاه نمی

: اهلل، پس زنان با دامنهای خود چه بکنند؟ فرمود یا رسول: عرض کرد ل سلمه ام

شود  با این حال پشت پای آنان منکشف می: یک وجب طوالنی کنند، عرض کردند

 .(روایت از نسائی) .«یک ذراع طوالنی کنید نه بیشتر: فرمود

 زنان چقدر: کردند صخدا نقل شده که عرض رسول ل سلمه از ام( 2)

 پشت پای: یک وجب، عرض کردند: د؟ فرمودتوانند دامنهای خود را بکشانن می

 .(روایت از نسائی) .یک ذراع و بدان نیفزایید: شوند فرمود منکشف می

سؤال کرد من دامنم را طوالنی کرده و در مکانهای آلوده  ل زنی از ام سلمه( 6)

ماس دامن با مکانهای ت: فرمود صخدا رسول: کنم تکلیف من چیست؟ گفت عبور می

 .(روایت از چهار محدث بجز نسائی) . «کند پاکیزه به دنبال آن، آن را پاک می

عرض : زنی از بنی عبداشهل گفت: در روایتی دیگر ابوداود آورده است( 4)

راه عبور ما به مسجد، آلوده و گندیده است در فصل باران : کردم صخدا رسول

آیا بعد از گذشت از آنجا در : سؤال کرد صخدا رسول: گونه عبور نماییم؟ گفتچ
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پس با تماس با محل عبور : کنید؟ عرض کرد، چرا، فرموند تر عبور نمی راهی پاکیزه

 .گردد پاک، پاکیزه می

 :ـ نمایان ساختن زیورآالت از جانب زنان مکروه است5
 خواهر مسلمانم، الزم است بدانید که شریعت اسالم به زنان اجازة پوشیدن ای

داند؛  مکروه می ساختن آن برای دیدن دیگرانزیورآالت طال و نقره را داده ولی نمایان 

آمد که  صخدا دختر هبیره به نزد رسول: گوید  صخدا زیرا ثوبان، غالم رسول

با دیدن آن شروع کرد به زدن به  صخدا رسول... انگشتری بزرگی در دست داشت

با او کرده بود  صخدا آنچه رسول رفت و از ل دست، آن زن ناچار نزد فاطمه

: شکوه کرد، فاطمه زنجیری را که در گردن داشت و از طال بود بیرون آورد و گفت

این را ابوحسن به من هدیه کرده است و زنجیر هنوز در دست او بود که 

دختر : فاطمه، به این خوشحالی که مردم بگویند ای: داخل شد و فرمود صخدا رسول

فاطمه . ی از آتش در دست دارد؟ سپس بیرون رفت و نشستزنجیر صخدا رسول

زنجیر را برای فروش به بازار فرستادم و با پول آن غالمی را خریدم و آن را : گوید

ستایش خدا را است که : رسید فرمود صخدا آزاد کردم، وقتی که خبر به رسول

 .فاطمه را از آتش نجات داد

به مشام دیگران برسد جایز  ـ معطر کردن زنان به حدی که بوی آن 1

 :نیست
هرزنی »: فرمود صخدا رسول: قیس به نقل از اشعری آورده است که غنیم بن( 1)

 .«تا هنگام عبور، مردم آن را بشنوند زناکار است دخود را معطر کن
 .(روایت از اصحاب سنن) 

کار عطر مردان مخفی ولی بوی آن آش. تفاوت میان عطر مردان با زنان در این است

 .و عطر زنان ظاهر ولی بوی آن مخفی است
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عطر مردان بوی آشکار و رنگی مخفی و عطر زنان »: گفته است سابوهریره( 2)

 .(روایت از ترمذی و نسائی) .«بوی مخفی و رنگی آشکار دارد

بدانید که عطر مردان »: فرمودند صخدا رسول :گوید که سعمران به حصین( 6)

 .«طر زنان رنگ دارد نه بوی خوشبوی خوش دارد نه رنگ، و ع
 .(روایت از ابوداود) 

این در حالی است که زن از خانه بیرون : اند بعضی از راویان در تفسیر حدیث گفته

 .تواند استفاده نماید برود، ولی برای شوهرش در خانه از هر عطری که بخواهد می

ستفاده کرده هرزنی از بخور ا»: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 4)

 .(روایت از مسلم، ابوداود و نسائی) .«باشد در نماز عشاء دوم با ما شرکت نکند

 :ـ جواز استعمال حناء4
زنی : گوید ل برای زن مسلمان استعمال حناء جایز است، زیرا عایشه( 1)

دست  صخدا بدهد ولی رسول صخدا ای را به رسول دست خود را دراز کرد تا نامه

ای به شما بدهم ولی شما آن را  دست به طرف شما دراز کردم تا نامه :کشید، زن گفت

بلکه دست زن : کردمن ندانستم دست زن بود یا دست مرد، عرض : نگرفتی، فرمودند

روایت از )«زدی بایست ناخنهای دستانت را حناء می اگر زن بودی می»: بود، فرمودند

 .(ابوداود و نسائی

 ل ایت شده که زنی دربارة رنگ حناء از عایشهرو ل همام از کریمه بنت( 2)
از بوی  صی ندارد، ولی من آن را دوست ندارم، زیرا حبیب مناشکال»: پرسید، گفت

 .(روایت از ابوداود و نسائی) .«آن کراهت دارد

اهلل،  یا رسول: روایت شده که هند بنت عتبه گفت ل باز از کریمه بنت همام( 6)

کنم تا کف دستانت را چندان  با تو مبایعت نمی»: فرمود خواهم با تو بیعت کنم، یم

 .(روایت از ابوداود) .«تغییر ندهی که گویی کف دستان درنده است

 :ـ پوشیدن لباس نازک که پوست را کامالً نپوشانده جایز نیست70
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در آخر امتم، »: گفت شنیدم می صخدا از رسول :گوید که ب بن عمر عبداهلل

شوند  شوند که شبیه مردان هستند، و بر در مساجد پیاده می ار میمردانی بر زینها سو

در حالی که زنان آنان پوشیدة در واقع برهنه هستند، باالی سر آنان مانند کوهان شتر 

بعد از شما امتی ! ای کاش. الغر است، آنان را نفرین کنید، چون آنها ملعون هستند

کردند چنان که زنان امتهای قبل  دمت میبودند که زنانی همانند زنان شما به ایشان خ

 .(روایت از ابن حبان در صحیح خود، و حاکم). «اند از شما به شما خدمت کرده

 :ـ امر به حجاب77
 :فرماید خداوند می

﴿                       ...  

                        ﴾
 .(38/ احزاب) 

و هنگامی که از ... ای مؤمنان، به خانة پیغمرب بدون اینکه به مشا اجازه داده شود داخل نشوید»
ده از ایشان خبواهید این کار زنان پیامرب چیزی از از وسایل مزنل به امانت خواستید از پس پر

 .«برای پاکی دهلای مشا و آنان هبتر است
این نهی، عام است برای تمامی مؤمنانی که بخواهند بدون اجازه داخل منزل 

اهلل،  یارسول: عرض کرد سعمربن خطاب :گوید که سانس. بشوند صخدا رسول

مؤمنین دستور استفاده شوند اگر به امهات ال افراد نیک و بد بر همسران شما داخل می

 .(متفق علیه) .ب نازل شدادادی بهتر بود، به دنبال آن آیة حج از حجاب می

 و به قولی در سال هجریالقعدة سال پنجم هجری نازل شد  آیة حجاب در ذی

 .نازل شده است

کس جایز نبود به همسران نقابدار یا غیر نقابدار  بعد از نزول این آیه برای هیچ

 .نگردب صخدا رسول
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این آیه در برگیرندة ادب برای هر مؤمنی است و هشداری است برای او تا به 

گمان اجتناب از آن برای  نفس خود در خلوت با افراد بیگانه اعتماد نداشته باشد و بی

 .دارد حال او بهتر و برای نفس نیکوتر، و او را بهتر از معصیت باز می

 :فرماید و با زمی

﴿                              

                      ﴾(30/ احزاب). 
داهای خود را مجع و جور، بر ای پیغمرب، به مهسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو که ر»

مورد اذیت و  (و در نتیجه)باز شناخته شوند  (بند و بار از زنان بی)خویش فرو افکنند تا اینکه 
 .«پیوسته خداوند آمرزنده و مهربان بوده و هست. قرار نگیرند (اراذل و اوباش)آزار 

که و دختران و همسران او دلیل بر این است  صخدا خطاب خداوند با رسول

 .باشند تمامی زنان بدون استثنا مأمور به رعایت حجاب می

 .حجاب دارای شروطی است که بدون رعایت آنها صحیح نیست

اول ـ باید حجاب تمام بدن را بجز صورت و دو دست تا مچ آنها در برگیرد؛ 

 .«پذیرد خداوند نماز زنان بدون حجاب را نمی»: فرماید می صخدا چنان که رسول
 .(ماجه ز ابوداود و ابنروایت ا) 

 .دوم ـ نباید لباس، دارای اشکال و الوان مبتذل و مفتضح باشد

 .ای نباشد که اعضاء زن را بنمایاند سوم ـ باید گشاد بوده و به گونه

 .چهارم ـ باید لباس آن چنان دراز باشد که پشت پای آنان را بپوشاند

 .باشدپنجم ـ پوشیدن آن سخت نباشد و شبیه لباس مردان ن

 (تبرج)ـ آرایش 71

 :ـ تعریف آن1

 .تبرج عبارت از اظهار زیبایی در جسم و صورت و اندام و لباس است
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رفتند ولی خداوند از آن  به گفتة قتاده، زنان با حالت ناز و عشوه و خرامیدن می

انداختن روسری بر سر ولی گره نزدن آن و آشکار نمودن : مقاتل گوید .نهی کرد

 .واره در گوش و گردن، تبرج استو گوش دگردنبن

بنا به گفتة ابن کثیر، رفتن بدون عذر زنان در جلو مردان بیگانه، تبرج جاهلی 

و به گفتة بخاری تبرج این است که زن محاسن خود را در معرض دید . است

 .بیگانگان قرار دهد

 :ـ نهی از تبرج در قرآن مجید2

 :کرده است خداوند در دو جا در قرآن کریم از تبرج نهی

 :فرماید ـ در سورة نور می1

﴿                      

                       

  ﴾ (61/ نور). 
اند و بر اثر ساخلوردگی جاذبه جنسی را  به سن و سال نازایی رسیده)ای که  زنان از کار افتاده»

و مردان نیز رغبت به ازدواج با آنان را )و میل به ازدواج با مردان ندارند  (اند کاماًل از دست داده
با دیگران معاشرت کنند  (یهای معمول و با جامه)، اگر لباسهای خود را از تن به درآورند (ندارند

در برابر مردم )گناهی بر آنان نیست در صورتی که هدف آنان خودآرایی و منایش وسایل آرایش 
چون پیران سرمشق جوانان )با این حال . (نبوده و به هبانة برداشنت حجاب، زینت را نشان ندهند

و خداوند شنوا و . ن هبتر است، اگر عفت را رعایت کنند و خویشنت را بپوشانند برای ایشا(هستند
 .«دانا است

 :فرماید ـ و در سورة احزاب می 2

﴿           ﴾ (88/ احزاب). 
و اندام و وسایل )و مهچون پیشینیان در میان مردم ظاهر نشوید و خودمنایی نکنید »

 .«(زینت خود را در معرض متاشای دیگران قرار ندهید

 :ـ امر به فرو آوردن لباس در قرآن کریم3
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 :فرماید خداوند در سورة اعراف می( 1)

﴿                             

               ﴾  (86/ اعراف). 
پوشاند، و لباس زینتی  ایم که عورات مشا را می ای آدمیزادگان، ما لباسی برای مشا درست کرده»
لباس تقوی و ترس از خدا ( ای که خود را بدان بیارایید، اما باید بدانید که برایتان ساخته)را 

 خدا است( فضل و رمحت)های  از نشانه( آفرینش لباسهای ظاهری و باطنی)این . هبترین لباس است
 .«تا بندگان متذکر شوند

 :فرماید و در سورة احزاب می( 2)

﴿                              

             ﴾  (30/ احزاب). 
که رداهای خود را مجع و جور : ای پیامرب، به مهسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو»

در )باز شناخته شوند و ( بند و بار و خامنهای آلوده از زنان بی)برخویشنت فرو افکنند تا اینکه 
 .«قرار نگیرند( اوباش)مورد اذیت و آزار  (نتیجه
 :و در سورة نور می فرماید( 6)

﴿                       

                          

 ﴾ (81/ نور). 
و ( و چشم چرانی نکنند)فرو گیرند ( از ناحمرمان)ود را چشمان خ :دار و بگو به زنان ایمان»

منایان ( مهچون سر، سینه، بازو، ساق، گردن، خلخال، گردنبند و بازوبند)عورهتای خویشنت را 
از زینت آالت، )و آن چیزها ( از مجال خلقت، مهچون چهره و پنجة دستها)نسازند، مگر آن مقدار 
چارقد، و روسریهای خود . گردد پیدا می( طبیعتًا)که ( ی و سرمه و خضاب مهچون لباس و انگشتر

تا گردن و سینه و اندامهایی که احتمااًل از البالی ) ها و گریباهنایشان آویزان کنند را بر یقه
خود را ( اندام یا ابزار)و زینت ( شود، در معرض دید مردم قرار نگیرد چاک پیراهن منایان می

 .«مگر برای شوهرانشان منایان نسازند
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 :فرماید و باز در سورة نور که ترجمه آن را کمی قبل گذراندیم می( 4)

﴿                      

                       

  ﴾ (61/ نور). 

 :ـ نهی از تبرج، امر به فرو گذاشتن رداء در سنت نبوی4

انست که اسالم به این قضیه اهتمام جدی کرده و سنی را که باید زن در آن دباید 

 :فرماید در این مورد می صخدا کند رسول به رعایت حجاب بپردازد تعیین می

ی اسماء، هرگاه، زن به سن حیض رسید برایش صالح نیست بجز چهره و ا( 1)

 .دو کف وی دیده شود

آمدن »: فرماید می صخدا بزرگترین وسیلة فتنه برای مردان زن است؛ رسول( 2)

 .«زن همراه با شیطان و رفتن او نیز همراه با شیطان است
ام از اهل  را ندیده دو طبقه که من هنوز آنان»: فرماید می صخدا باز رسول( 6)

های همچون دم گاو در دست دارند، و زنانی در  مردانی که تازیانه: باشند دوزخ می

ظاهر پوشنده و در واقع برهنه که تمایل به مخالطت با مردان بیگانه داشته و مردان را 

اگر . شنوند نمایند، که داخل بهشت نشده و بوی آن را نمی به سوی خود متمایل می

 .«آن از مسافتهای چنین و چنان شنیده خواهد شدچه بوی 
زنی در کنار ابوهریره عبور کرد که به شدت بوی عطر : گوید سیسار موسی بن( 4)

روم،  به مسجد می: کجا ای کنیز خداوند جبار؟ گفت: وزید، ابوهریره گفت از او می

، چون پس برگرد و غسل کن: بله، گفت: اید؟ گفت و خودت را هم معطر کرده: گفت

خداوند نماز زنی را که خود را معطر کرده و »: فرمود شنیدم می صخدا من از رسول

با بوی عطر آمیز به مسجد رفته، تا بازگشت او به خانه و غسل نمودن او، قبول 

 .(روایت از ابن خزیمه) .«نخواهد کرد
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. هرزنی بخور را استعمال کند»: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 6)

 .(روایت از ابوداود و نسائی) .«باید در نماز عشاء حاضر گرددن

در مسجد نشسته بود، زنی از  صخدا در حالی که رسول: گوید ل عایشه( 3)

: فرمود صخدا ل با دیدن او، رسو. قبیلة مزینه با خرامیدن و زینت داخل مسجد شد

نید، چون ای مردم، زنانتان را از پوشیدن زینت و خرامیدن در مسجد منع ک»

خود  نانشان زینت را پوشیده و در معابداسرائیل نفرین نشدند مگر وقتی که ز بنی

 .(روایت از ابن ماجه) .«خرامیدند

 :نشانة جهل است( تبرج)ـ نمایش 5

مسلمانم، الزم است بدانید که آرایش و نمایش زنان نشانة جهل و تقلید خواهر  ای

ها و  ها و میخانه اماکن فسق، و رقص، و کابارهاز بیگانگان بوده و عادت گرفتن زن به 

امثال آن از معاصی بوده و برهنه شدن زنان در این اماکن و غیر آن از قبیل سیرانگاهها 

 .و پارکها نشانة نهایت جهل و بی خبری آنان از دین است

اگر اسالم از مشاهدة دختران جوان اروپایی و دیگر ممالک، و آزادی افسار 

دچار شگفت و حیرت شده است، از دیدن تصاویر انسانهای منحط و  گیسختة آنان

افتاده در لجنزار بی عفتی و بی عزتی و عاری از هرگونه ادب و وقار و انسانیتی بر 

شود که این  صفحات انواع مجالت، نیز دچار شگفت و تعجب دو چندان می

لم متشخص و شخصیت فطری انسانها به خصوص زنان که باید نمونة یک مربی و مع

های خود باشند چگونه در هاویة انحطاط اخالقی  با متانت برای تربیت جگر گوشه

افتاده شخص و شخصیت زن چگونه مورد تهاجم انسان فروشان به ظاهر آزادیخواه 

اند این نیمة جامعة  خواهند و تا حدود بسیار زیادی هم موفق شده قرار گرفته و می

شوم خود به صورت تابلویی در آورده و کاالهای  بشری را برای رسیدن به اهداف

 .خود را بدان ترویج بخشند
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افتد در وقت افطار در ماه رمضان تلویزیونهای وابسته به  چه بسیار اتفاق می

کمپانیهای تجاری به جای نشر و توزیع دروس دین و مفاهیم اعالبخش آن، تصاویر 

 .دهند قرار میبرهنة تبلیغاتی زمان را در معرض دید مسلمانان 

چقدر راست و درست بوده و با واقعیت امروزی زنان ممالک غیر اسالمی و احیاناً 

زنان از حیث خرد »: فرماید که می صگرامی اسالم اسالمی منطبق است فرمودة رسول

و حقاً نیاز به کسانی دارند که آنان را حمایت کرده و در کنار  «کاستی داشته و دین

و بر تربیت و تعالی، و ابقاء و اعادة عزت فطری زنان، و ایجاد خود نگهداری نموده 

های آنان،  جوی ماالمال از صفا و صمیمت خانواده، و زدودن غبار غربزدگی از چهره

تناب از انحالل و فروپاشی آن، و های صالح و سعادتمند و اج و تأسیس خانواده

های این امت مسلمان،  لوگیری از علل و عوامل گسیختگی شیرازه  بافت خانوادهج

 .همت گمارد

یابیم که هر اندازه  به این حقیقت انکار ناپذیر دست می صاز فرمودة رسول خدا

خرد زن کاستی یابد جبران این نقص را از آرایش و افراط در آن و هتک حرمت خود 

و فرو ریختن قطرات حیاء و آبرو، و تقلید از زنان جاهلیت این قرن و قرون گذشته 

 .لبد که هرگز جبران نخواهد شدط می

برزنان منحرف و رذیله بسیار سخت و دشوار است زیبایی مصنوعی خود را 

دهد این است که با آرایش و نمایش  بپوشانند، و بزرگترین چیزی که آنان را رنج می

ساختگی خود مردم را فریب ندهند، و همواره در انتظار تشویق همقطاران سفیه و 

و دل خود را با این تشویق و کف زدنها خوش کرده و به رقص و منحرف خود بوده 

پایکوبی و پیچ و خم کردن اندام و قامت خدادادی خود در برابر دید همگان و در 

 .پردازند مراکز فحشاء و فجور می

گونه زنهای  آنچه مایة تعجب بیشتر است این است که زنانی پا در رکاب این

دانشگاهی بوده و شخصیت خود را به تاراج داده و منحرف گذاشته که دارای مدارک 

گرایی دانسته و از آن دوری  از امر خدا غافل مانده و پوشش روسری را نشانة واپس
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می جویند، و پیشرفت و تمدن را در آرایش و نمایش، و رقصیدن و مخالطت با 

فل گوناگون دانند، و زیر عنوان تمدن، دختران کمتر از بیست ساله در محا بیگانگان می

خواری و استعمال دخانیات و  به مخالطت با مردان بیگانه و رقص و پایگوبی و شراب

 .پردازند مواد مخدر می

در آمریکا و اروپا و دیگر ممالک غربی و غربزده، زن قادر است ظرف مدت چند 

دقیقه با کسانی ازدواج کند و طالق بگیرد و عروس یک یا چند ساعته شده و بعد از 

طالق بگیرد و باز ازدواج کند و از نو طالق بگیرد و همة این تحویل و تحولها در آن 

گیرد که حاکی از به تاراج دادن شخصیت  چند دقیقه و با کمترین هزینه صورت می

 .زن در جوامع غربی و غربزده است

آنچه مایة تأسف شدید و حسرت زیاد است این است که زن مسلمان گرفتار این 

افسانه و دام، دامنگیر شده و به عصیان و نافرمانی خداوند سبحان مبادرت  النة سراپا

بدبختی . مارة خود را از دست داده استه و شهامت و قدرت نافرمانی نفس اورزید

برای زنی است که اوامر خداوند را شنیده و از روی کبر و خودباختگی بدان روی 

 .ورزد و شخصیت خود اصرار مینیاورده و بر هتک حرمت و به یغما دادن حیثیت 

 :فرماید خداوند دربارة چنین کسانی می

﴿                                

      ﴾ (3-2/ جاثیه). 
گیرد آن  هنگامی که چیزی از آیات ما را فرا می! غگو و بزهکار باشدوای بر هرکس که درو»

ای  این چنین کسانی عذاب بزرگ و خوارکننده! گرداند گیرد و مایة استهزاء می را به متسخر می
 .«دارند

توانید هرکاری که بخواهید برای خود  خواهر مسلمانم، الزم است بدانید نمی ای

را زیر پا نهاده و آنچه را انتخاب کنید که نفس شما انتخاب کنید و دستورات الهی 

 :فرماید اید که می مگر این فرمودة خدا را توجه نکرده. طلبد می
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﴿                            

                              

      ﴾  (33/ بقره). 
( دستورات آن)آورید و به خبشی دیگر  ایمان می( آمسانی)کتاب ( دستورات)آیا به خبشی از »

ایی در این جهان نیست و در ورزید؟ برای کسی که از مشا چنین کند جز خواری و رسو کفر می
خرب  کنید بی شوند و خداوند از آنچه می ها برگشت داده می ترین شکنجه روز رستاخیز به سخت

 .«نیست
 :فرماید باید دانست که خداوند شریعت را پیرو اهواء ما قرار نداده و می

﴿                           ﴾ 

 .(21/ مؤمنون) 
جهان هستی بر طبق )کرد  اگر حق و حقیقت از خواستها و هوسهای ایشان پیروی می»

تباه . برند آمساهنا و زمین و مهة کسانی که در آهنا به سر می( افتاد متایالتشان به گردش می
  «گردیدند می

این اختیار را نداده که با رأی و هوای  کدام از مردان و زنان ایماندار و خداوند به هیچ

خود اوامر و احکام خداوند را انتخاب نماید، و هرکس چنین پندارد به عصیان 

 .مبادرت کرده و آشکارا خود را گمراه کرده است

 :فرماید چنانچه در جای دیگری می

﴿                                 

                     ﴾ 
 .(63/ احزاب) 

و آن را مقرر کرده )هیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که خدا و پیغمربش داوری کرده باشند »
هرکس ( ایشان باید تابع ارادة خدا و رسول او باشدو ارادة )اختیاری از خود در آن ندارند ( باشند

 .«گردد هم از دستور خدا و پیغمربش سرپیچی کند، گرفتار گمراهی کاماًل آشکاری می
 :فرماید و باز می
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﴿                            

                        ﴾ (88/ جاثیه). 
از )دیدی کسی را که هوا و هوس خود را به خدایی خود گرفته است و با وجود آگاهی  هیچ»

و مهر گذاشته خدا او را گمراه کرده است، و برگوش و دل ا( حق و باطل آرزوپرستی کرده است و
تواند او را راهنمایی کند؟ آیا  پس چه کسی جز خدا می. ای انداخته است است و بر چشمش پرده

 .«شوید؟ گیرید و بیدار منی پند منی
زن دانش فراگرفته از هرکسی بیشتر به مجادله پرداخته ولو اینکه بر باطل باشد و 

 :فرماید گفتة خدا بر او منطبق است که می

﴿                              

  ﴾ (36/ کهف). 
از میدان به در کنند و آن )را پردازند تا با جدال خود، حق  مهواره کافران بیهوده به جدال می»

که مکافات )اند  مرا و چیزی را که از آن بیم داده شده (قرآنی)آنان آیات . از میان بربند( را
 .«گیرند استهزاء می( دنیوی و جمازات اخروی است، به باد

و راه بهشت بشتاب، و از راه شیطان  أل خدا خواهر مسلمانم، به سوی راه پس ای

و راه انسانهای نافرمان روی برتاب، زیرا کسی که از نور هدایت قرآن روشنایی نجوید 

 .تاریکیهای گمراهی دست و پا خواهد زد در

 :فرماید کنندگان چه وعدة نیکی داده که می خداوند مهربان به توبه

﴿                        

          ﴾ (21/ فرقان). 
گناهان چنین کسانی )کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صاحل اجنام دهد که خداوند  مگر»
کند و خداوند  ایشان را به خوبیها و نیکیها تبدیل می( گذشتة)بدیها و گناهان ( خبشد و را می

 .«آمرزنده و مهربان است
 تمائم

  :ـ تعریف آن1
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کرده است، مانند آویزان از آویزان کردن دعاهای نوشته شده نهی  صخدا رسول

کردن مهره به کودک یا خانه یا حیوان و غیره تا از آفات محفوظ بماند، یا جنها به او 

هرگاه انسان مسلمان به چیزی غیر از خدا تکیه کند، خداوند او را به . آسیب نرسانند

 .کند آن چیز موکول، و او را خوار می

اند، مانند  ه زده شده را مکروه دانستهدر حقیقت، علماء هر چیزی آویزان شده یا گر

گیرند، یا  ای که برای در امان ماندن از مضرات به کار می وتر و چوبهای بریده شده

 .بندند تا از آفت جن مصون باشند آهن و فوالدی که به بازو می

این اشیاء و امثال آن از گمراهیهای شیطان است، به همین خاطر، علماء، تعویذات 

دوم، . اول، به خاطر آنچه به آن اشاره کردیم: داند از دو جهت مکروه می و عزائم را

و . برند و احیاناً آیات هستند و آن را با خود به توالت می دعاها حاوی اسم خدا

هرکس چیزی را به خودش آویزان کند موکول به آن چیز »: رمودهف صخدا رسول

 .(روایت از ترمذی و نسائی) .«شود می

: ر گردن فرزندش مشاهده کرد، گفتروایت شده که چیزی را د سداز ابن مسعو

 .«نیازند خاندان محمد از شرک بی»
تکه آهنی را بر مردی مشاهده  صخدا رسول»: حصین نقل شده که و از عمران بن

ن یا: این چیست؟ عرض کرد به خاطر حراست از ضعف است، فرمود: کرد فرمودند

 .(روایت از ابن ماجه) . «آورد ارمغان می بهتو تکه آهن، تنها ضعف را برای 

 :فرماید و خداوند متعال بدان تصریح کرده و می

﴿                       ﴾(6/ جن). 
بر گمراهی و سرکشی آورند و بدین وسیله  می هااز انساهنا به کسانی از پریها پنو کسانی »

 .«افزودند ایشان می
کند که عادت بر این داشتند  این آیه از عادات و عقاید باطلة اهل جاهلیت بحث می

جنیها  بریم از اینکه ین دره پناه میبه صاحب ا: گفتند شدند می ای می هرگاه وارد دره
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ی ایشان افزوده ای بر ترس و گمراه به آسیب رسانند، ولی با چنین گفته و عقاید باطله

 .شود می

به حساب آمده و منهی عنه ( دعاهای نوشته شده)همة این افعال و عقاید، از تمائم 

رسانند و  گویی که این اشیاء حفظ و حراست انسان را تمام کرده و به پایان می. است

 .اند که جمع تمیمه است نام نهاده شده( تمائم)خاطر  بدین

دعای بعد از نزول بال از تمائم محسوب »: هروایت شده که گفت ل از عایشه

 .(ماجه روایت از ابن) .«نیست

 :ـ رفتن به نزد فالگیرها و باور به آنان79
نهی کرده از اینکه به نزد فالگیر رفته و از او  صپیامبر :گوید که ل عایشه

و های فالگیر را تصدیق  هرکس گفته»: های او را باور کند و فرمود تهسؤال نماید و گف

 .«بهره است زل شده است بری و بیباور کند از دینی که بر محمد نا
 .(روایت از مسلم) 

( زینت)با موضوع این فصل یعنی بحث آرایش  14و  13یعنی شماره  قبلی دو عنوان)

 مصحح (دیگر است که دراینجا اشتباها آورده شده است یتعلق ندارد شاید مربوط به بحث

 

  :گانـ آرایش زن برای بیگان73
از آرایش  صخدا اند، رسول در حدیثی که امام احمد، ابوداود و نسائی نقل کرده

زن برای بیگانه به شدت نهی کرده است، و اگر چنین کند بر خدا است او را با آتش 

 :فرماید دوزخ بسوزاند و خداوند می

﴿             ﴾ (88/ احزاب). 
 .مة آن را کمی قبل گذراندیمترج

 :فرماید و باز می
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﴿                 ﴾ (81/ نور). 
و نباید زنان پاهای خود را در هنگام راه رفنت حمکم بر زمین بکوبند تا بدین وسیله صدای »

 .«خلخاهلای پای آنان آشکار گردد
 س بزرگ درکند و برای بیگانگان آرایش کند، نشانة وجود فسادی ب اگر زن چنین

 .قلب او و خیانت به شوهر است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آداب
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 ـ آداب صرف غذا7
 :اهلل در اول و الحمداهلل در آخر آن گفتن بسم

اهلل و خوردن با دست راست  خواهر مسلمانم، در ابتدای صرف غذا، گفتن بسم ای

 :واجب است

به نام خدا »: فرمود صخدا رسول: نقل است که گوید س سلمه ابیاز عمربن ( 1)

آغاز کن و با دست راست و از جهت روبروی خود در ظرف غذا، خوردن را آغاز 

 .(علیه متفق) .«کن

هرگاه غذا خوردید با نام خدا »: فرمود صخدا رسول :گوید که ل عایشه( 2)

 .«(آخرهاهلل أوله و بّسم): وییدکردید، بگآغاز کنید و اگر در اول، آن را فراموش 
 .(روایت از ابوداود و ترمذی) 

اهلل هنگام داخل شدن به منزل مستحب  خواهر مسلمانم، همچنین گفتن بسم ای

 :است

هرگاه انسان هنگام داخل »: فرمود شنیدم می صخدا از رسول: گوید سجابر( 6)

، شیطان به دوستانش شدن به خانه و هنگام شروع کردن به غذا اسم خدا را ذکر کند

امشب در اینجا جای ماندن و شام خوردن ندارید، و اگر هنگام دخول به : گوید می

اینجا جای ماندن است و اگر هنگام صرف : خانه از نام خدا غافل ماندید شیطان گوید

 .«به مکان ماندن و شام خوردن دست یافتید: شام نیز نام خدا را نبردید گوید
 .(روایت از مسلم) 

شدیم  بر سفرة غذا حاضر می صخدا هرگاه با رسول: گوید سحذیفة بن یمان( 4)

کردیم، و باری با ایشان بر سفرة  دست را داخل ظرف غذا نمی صخدا قبل از رسول

غذا حاضر شدیم کنیزی بیامد و با شتاب خواست دست را داخل ظرف غذا کند، 

او نیز خواست دست را  دست او را گرفت، سپس یک اعرابی بیامد و صخدا رسول

گمان  بی»: دست او را نیز گرفت و فرمود صخدا داخل ظرف غذا نماید، رسول

داند که اسم خدا بر آن ذکر نشود، و شیطان این کنیز را  شیطان غذایی را حالل می
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آورد تا بدون ذکر اسم خدا دست را داخل ظرف غذا کند ولی من دست او را گرفتم، 

لة او، غذا را برای خودش حالل نماید ولی من دست او را نیز اعرابی آمد تا به وسی

سوگند به خدایی که جان من در . نگه داشتم و نگذاشتم بدون اسم خدا آغاز کنند

دست اوست دست او با دستان کنیز و اعرابی در دستان من است، آنگاه اسم خدا را 

 .(روایت از مسلم) .«ذکر کرد و خوردن را آغاز کرد

نشسته بود در آن حال مردی  صخدا رسول: گوید سبن مخشی صحابی امیه( 6)

: را ذکر کرد و گفت مشغول خوردن غذا بود و تنها یک لقمه مانده بود که اسم خدا

در اول، شیطان با وی مشغول »: خندید و فرمود صخدا رسول (آخرهاهلل أوله و بّسم)

کر کرد، شیطان هر آنچه را خوردن غذا بود ولی به محض اینکه این مرد اسم خدا را ذ

 .(روایت از ابوداود و نسائی) .«که خورده بود قیء کرد

با شش نفر از اصحابش مشغول صرف غذا  صخدا رسول: گوید ل عایشه( 3)

اگر این »: فرمود صخدا بود اعرابیی آمد و با دو لقمه تمام غذا را خورد، رسول

 .(روایت از ترمذی) .«کرد میکرد غذا برایش کفایت  اعرابی نام خدا را ذکر می

 صخدا شد رسول برداشته می هروایت شده که هرگاه سفر ساز ابوأمامة باهلی( 6)

َعّْنُه  ُمَوَدٍع، َواَل ُمّْسَّتْغًّنى ]َمْكِفٍي َواَل[اْلَحْمُدِ هلِل َحْمًدا َكِّثْيًرا َطِيبًا ُمَباَرًكا ِفْيِه َغْير »: فرمود می

د، پاکیزه و مبارک، خدایى را که بى نیاز است و درخواست از ستایش بسیار زیا» «َرَبّنَا

 «ستایش مان را قبول فرما! او همیشه ادامه دارد، و همه به او نیازمندند، پروردگارا
هرکس بعد از : فرموده است صخدا روایت شده که رسول ساز معاذبن أنس( 6)

ِ هلِل اَلِذْي َأْطَعَمِّنْي َه»: صرف غذا بگوید  «َذا َوَرَزَقِّنْيِه، ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمّنْي َواَل ُقَوٍةاْلَحْمُد
سپاس خداى را که این غذا را به من خورانید بدون اینکه من قدرت و توانى داشته »

 .(روایت از ترمذی) .گناهان گذشتة او بخشوده خواهد شد «باشم
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دام از اگر هر ک»: استفرموده  صخدا روایت شده که رسول ساز ابوهریره( 6)

شما دعوت شد باید آن را اجابت کند، اگر روزه باشد نماز بخواند و اگر روزه نباشد 

 .(روایت از مسلم) .«غذا را بخورد

قرار  صخدا من نوجوانی بودم و تحت نظر رسول: گوید سسلمه عمربن ابی( 18)

 صخدا داشتم، رسول داشتم در موقع صرف غذا با دست از اطراف کاسه غذا بر می
ای جوان، نام خدا را ذکر کن و با دست راست و از جانب روبروی خود در »: مودفر

 .(علیه متفق) .«کاسه غذا بردار

 ـ امر به خوردن از کنار کاسه و نهی از برداشتن از وسط آن1
: روایت شده که فرمودة است صخدا به نقل از رسول ببن عباس از عبداهلل( 1)

.«ما از کنار آن بخورید و از وسط آن نخوریدبرکت بر وسط طعام نازل شده و ش»
 .(روایت از ابوداود و ترمذی) 

ای بزرگ به نام  کاسه صخدا روایت شده که رسول سبن بسر از عبداهلل(  2)

را خواندند کاسه را  «ضحی»شد وقتی که نماز  هار نفر حمل میداشت که با چ «غزاء»

بر دو ساق  صخدا ع شدند و رسولکه در آن ترید شده بود بیاوردند، همه بر آن جم

 صخدا این چگونه نشستن است؟ رسول: و زانوهایش نشست، یک مرد اعرابی گفت
خداوند مرا جبار عنید نیافریده است، از کنار آن بخورید و وسط آن را نگه : فرمود

 .«دارید تا برکت آن افزوده شود

 ـ آداب نوشیدن آب5
ه نوبت بوده و در آغاز آن اسم خدا ای خواهر مسلمانم، مستحب است نوشیدن س

 .ذکر شود

در اثناء نوشیدن آب سه مرتبه خارج  صخدا روایت شده که رسول ساز انس( 1)

 .(متفق علیه) .کشید از طرف آن نفس می
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: روایت شده که فرموده است صخدا به نقل از رسول ب از ابن عباس( 2)

یا سه مرحله آن را بنوشید و در همانند شتر آب را با یک نفس ننوشید بلکه با دو، »

 .«ز به حمد او بپردازیدیابتدای آن اسم خدا را ذکر کنید و در آخر، ن
 .(روایت از ترمذی) 

نفس کشیدن در داخل ظرف آب را نهی  صخدا رسول»: گوید سابوقتاده( 6)

 .(متفق علیه) .«کرده است

د و در آن آوردن صخدا شیر مخلوط با آب را برای رسول»: گوید سانس( 4)

در کنار چپ رسول خدا قرار داشتند،  سحال یک مرد اعرابی در کنار راست و ابوبکر

باید ابتدا به طرف راست : اول خود از آن نوشید، سپس ظرف را به اعرابی داد و فرمود

 .(علیه متفق) .«تعارف کرد

آوردند، از  صمقداری شیر را برای حضرت»: گوید سسعد ساعدی سهل بن( 6)

وشید و در طرف راستش غالمی و در طرف چپ او بزرگانی قرار داشتند آن ن

دهید ابتدا به بزرگان سمت چپم بدهم؟  آیا اجازه می: به غالم فرمودند صخدا رسول

دهم، و   کسی را بر نصیبم از تو برتری نمی نه به خدا هیچ: غالم عرض کرد

 .(علیه متفق) .«ظرف را در دست غالم قرار داد صخدا رسول

از فوت کردن در داخل ظرف آب  صخدا رسول»: گوید سابوسعید خدری( 3)

: آب را بریز، گفت: اگر چیزی در آن دیدم چه؟ گفت: نهی کرده است، مردی گفت

پس ظرف آب را از دهانت جدا کن و : توانم سیراب شوم، گفت من با یک نفس نمی

 .(روایت از ترمذی) .«آنگاه نفس بکش

از نفس کشیدن و فوت کردن در داخل  صخدا رسول»: گوید ب عباس ابن( 6)

 .(روایت از ترمذی) .«ظرف آب نهی کرده است

 ـ آداب لباس پوشیدن9
ر مسلمانم، هرگاه لباس نو یا کفش نو پوشیدید خدا را سپاس کن و خیرات خواه

: گوید سرا از او بخواه و از هر شری به او پناه ببر، زیرا ابوسعید خدری
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الَّلُهَم َلَك احَلْمُد َأْنَت »: خواند پوشید این دعا را می می اه لباسی راهرگ صخدا رسول
! الهى» .«َكَّسوَتِّنيِه، أْسألك ِمْن َخرِيِه وَخْيِر ما ُصّنع َلُه، وأُعوُذ ِبَك ِمْن شِره وَشِر ما ُصِّنَع َلُه

ى ستایش براى تو است، تویى که این لباس را به من پوشاندى، از تو خیر آنرا م

و به تو از بدى آن و بدى آنچه . خواهم، و خیر آنچه را که براى آن ساخته شده است

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) . «که براى آن ساخته شده است پناه مى برم

 :ـ آداب خوابیدن و دراز کشیدن3
رفت بر  به بستر خواب می صخدا هروقت رسول: گوید سعازب براء بن( 1)

الَّلُهَم َأْسَّلْمُت َنْفِّسْي ِإَلْيَك، َوَفَوّْضُت »: خواند بید و این دعا را میخوا پهلوی راست می
اَل َأْمِرْي ِإَلْيَك، َوَوَجْهُت َوْجِهْي ِإَلْيَك، َوَأْلَّجْأُت َظْهِرْي ِإَلْيَك، َرْغَبًة َوَرْهَبًة ِإَلْيَك اَل َمّْلَّجَأ َو

 .«اِبَك اَلِذْي َأْنَزْلَت َوِبَّنِبِيَك اَلِذْي َأْرَسّْلَتَمّْنَّجا ِمّْنَك ِإاَل ِإَلْيَك، آَمّْنُت ِبِكَّت
 .(روایت از بخاری)

جانم را به تو سپردم، و کار خود را به تو تفویض نمودم، و چهره ام را به ! بار الها»

سوى تو گرداندم، و به تو اتّکا کردم، در حالى که به نعمت هاى تو امیدوارم و از 

به کتابى که تو نازل ! الهى. جز تو پناهگاهى و جاى نجاتى ندارمعذابت بیم ناکم، به 

 «فرمودى، و پیامبرى که تو مبعوث کردى، ایمان آوردم
هرگاه به بستر »: به من گفت صخدا همچنین از براء روایت شده که رسول( 2)

خواب رفتی وضویی همانند وضوی نماز بگیر سپس بر پهلوی راستت دراز بکش و 

 .«ی مانند قبل را ذکر کرد، و سعی کن آخرین کالمت آن باشدو دعای: بگو
 .(متفق علیه) 

در شب یازده رکعت نماز  صخدا روایت شده که رسول ل از عایشه( 6)

خواند، آنگاه بر پهلوی راستش  خواند و هنگام طلوع فجر دو رکعت خفیف نماز می می

.داد د را به او خبر میآمد و اجتماع مسلمانان در مسج کشید تا مؤذن می دراز می

 .(علیه متفق) 
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در شب به بستر خواب  صخدا هرگاه رسول: گوید سحذیفه بن یمان( 4)

ِباْسِمَك »: خواند گذاشت و این دعا را می رفت دست خود را زیر گونة خود می می
نده مى و با نـام تـو ز[ مى خوابم]با نـام تـو مى میرم ! خـدایا» «الَّلُهَم َأُمْوُت َوَأْحَيا

احَلْمُد هلِل اَلِذي َأْحَيانا »: گفت شد می گر از خواب بیدار میو ا «[بیدار مى شوم]شوم 
تمام ستایش ها از آنِ خدایى است که پس از میراندن ما را » «َبْعَد َما أَماَتَّنا وإَلْيِه الّنُشوُر

 .(روایت از بخاری) «زنده کرده است، و بازگشت به سوى اوست

: از پدرش روایت شده که پدرم گفتبه نقل  سش بن طفجة غفاریاز یعی( 6)

روزی من در مسجد بر شکم دراز کشیده بودم ناگهان یکی با پای خود مرا تکان داد »

وقتی نگاه : دارد، گوید این دراز کشیدنی است که خداوند آن را ناخوش می: و گفت

 .(روایت از ابوداود) .«بود صخدا کردم متوجه شدم رسول

هرکس در مکانی بنشیند »: فرمود صخدا روایت شده که رسول ساز ابوهریره( 3)

 .«شود و ذکر خدا را بر زبان نیاورد از جانب خدا بر وی نقصی محسوب می
 .(روایت از ابوداود) 

 ـ آداب مجلس و همنشینی6
کدام از شما کسی  هیچ»: فرمود صخدا روایت شده که رسول ب عمر از ابن( 1)

بلند نکند تا خودش در جای او بنشیند ولی مجلس را برای یکدیگر  را از مجلس

شد  بلند میعمر بر این بود که هرکس به خاطر او از مجلس  و عادت ابن .«گشاد کنید

 .(علیه متفق) .نشست در آن مجلس نمی

هرگاه یکی از شما از جای خود »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 2)

 .«لویت داردوشت، برای نشستن در مکان اول ابرخاست و سپس بازگ
 .(روایت از مسلم) 

 صخدا عادت ما بر این بود هرگاه به محضر رسول»: گوید سجابربن سمره( 6)
 .«شد نشستیم که مجلس بدان منتهی می رفتیم در مکانی می می
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 .(روایت از ابوداود و ترمذی) 

کرده کسی را که در نفرین  صخدا رسول»: گفته است سیمان حذیفه بن( 4)

 .(روایت از ابوداود) .«حلقة مجلس بنشیند وسط

: ست، حذیفه گفتاز ابومجلز روایت شده که مردی در وسط حلقة مجلس نش( 6)

کسی  صیا خداوند لعنت کرده است بر زبان محمد صملعون است بر زبان محمد»

 .(روایت از ترمذی) .«را که در وسط حلقه بنشیند

روایت شده که  سعیب به نقل از پدرش و او از جدشبن ش واز عمر( 3)

کسی میان دوکس بدون اجازة  حالل نیست بر هیچ»: فرموده است صخدا خدا رسول

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .«آنان بنشیند

بهترین »: فرمود که می صخدا شنیدم از رسول: گوید سابوسعید خدری( 6)

 .(ابوداود روایت از) .«ترین آنها است مجالس واسع

هرکس در مجلسی بنشیند و زیاد »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 6)

ُسْبَحاَنَك الَّلُهَم َوِبَحْمِدَك، َأْشَهُد »: سخن گوید ولی قبل از بلند شدن این دعا را بخواند

ک و منزّهى، تو را ستایش مى تو پا! خدایا»، «َأْن اَل ِإَلَه ِإاَل َأْنَت، َأْسَّتْغِفُرَك َوَأُتْوُب ِإَلْيَك

وجود ندارد و از تو آمرزش  «بحق»کنم، و گواهى مى دهم که بجز تو، معبود دیگرى 

.«گناهان این محلس او بخشوده خواهد شد «مى خواهم و بسوى تو توبه مى کنم
 .(روایت از ترمذی) 

خواست از  در اواخر عمرش هرگاه می صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 6)

ُسْبَحاَنَك الَّلُهَم َوِبَحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإاَل َأْنَت، َأْسَّتْغِفُرَك »: فرمود سی برخیزد میمجل

که قبالً گویید  اهلل، حاال شما چیزی می یا رسول: ، مردی عرض کرد«َوَأُتْوُب ِإَلْيَك

  .«است این دعا کفارة چیزی است که در مجلس روی داده»: گفتید؟ فرمود نمی

 .(روایت از ابوداود و حاکم)
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از بسیار به ندرت  صخدا رسول: روایت شده که گفته است ب عمر از ابن( 18)

 َخْشَيِّتَك ِمْن َلَّنا اْقِّسْم الَّلُهَم»: خواند خواست مگر اینکه این دعا را می مجلسی برمی
 ِبِه ُتَهِوُن َما اْلَيِقنِي َوِمَن َجّنَّتَك ِبِه ُتَبِّلُغَّنا َما َطاَعِّتَك َوِمْن َمَعاِصيَك َوَبْيَن َبْيَّنَّنا َيُحوُل َما

 ِمَّنا اْلَواِرَث َواْجَعّْلُه َأْحَيْيَّتَّنا َما َوُقَوِتَّنا َوَأْبَّصاِرَنا ِبَأْسَماِعَّنا َوَمّتْعَّنا الُدْنَيا ُمِّصيَباِت َعَّلْيَّنا
 َواَل ِديِّنَّنا ِفى ُمِّصيَبَّتَّنا َتّْجَعْل َواَل َعاَداَنا َمْن َّلىَع َواْنُّصْرَنا َظَّلَمَّنا َمْن َعَّلى َثْأَرَنا َواْجَعْل
روایت از )«َيْرَحُمَّنا اَل َمْن َعَّلْيَّنا ُتَّسِّلْط َواَل ِعّْلِمَّنا َمْبَّلَغ َواَل َهِمَّنا َأْكَبَر الُدْنَيا َتّْجَعِل

 .(ترمذی

ی هر جماعتی از مجلس»: فرمود صرسول خدا :گوید که سابوهریره( 11) 

برخیزند که در آن نام خدا ذکر نشده باشد، مانند آن است بر الشة خری بلند شده 

 .(روایت از ابوداود). «باشند و چنین مجلسی برای آنها حسرت به دنبال خواهد داشت

هر قومی که »: فرموده است صخدا روایت شده که رسول سباز از ابوهریره( 12)

نکند و بر پیامبرش درود نفرستد، این مجلس بر  در مجلسی بنشیند و در آن خدا را یاد

آنان نقص حساب شده، اگر خدا بخواهد آنان را عذاب دهد وگرنه از آنان گذشت 

 .(روایت از ترمذی) .«کند می

 ـ آداب سالم کردن5
 :فرماید خداوند متعال می

﴿                        

                    ﴾ (82/ نور). 
هایی نشوید که متعلق به مشا نیست مگر بعد از اجازه گرفنت و سالم  ای مؤمنان، وارد خانه»

در نظر داشته  (این دو مطلب را)ت مشا این کار برای مشا هبتر است، امید اس. کردن بر ساکنان آن
 .«باشید

 :فرماید و در جای دیگری می
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﴿                        ﴾ (نور /
61). 

که به فرمان خدا  ای شدید بر مهدیگر سالم کنید؛ سالم پربرکت و پاکی هر وقت داخل خانه»
 .«مقرر است

 :فرماید و در سورة نساء می

﴿             ﴾  (36/ نساء). 
ای زیباتر و هبتر از آن یا دست کم مهانند آن، آن را پاسخ  هرگاه مشا را سالمی کردند به گونه»

 .«گویید
 :فرماید می و در سورة ذاریات

﴿                            

  ﴾  (83-84/ ذاریات). 
آیا خرب مهماهنای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ در آن زمانی که بر او وارد شدند و »
 «...سالم بر مشا: او گفت !م بر توسال: گفتند
پرسید چه امری  صخدا مردی از رسول»: گوید سعمروبن عاص عبداهلل بن( 1)

 .«بذل طعام و سالم کردن بر آشنایان و ناآشنایان: در اسالم بهتر است؟ فرمود
 .(علیه متفق) 

وقتی که خداوند »: آورده که فرموده است صخدا به نقل از رسول سابوهریره( 2)

فرید به او دستور داد برو بر اینها سالم کن که گروهی از مالئک هستند که آدم را آ

اند و به جواب آنان گوش کن، چون این، سالم و جواب تو، و ذریة تو خواهد  نشسته

 .بود

اهلل  ةرمحک ويالّسالم عّل: ئک در جواب گفتند، مالکميالّسالم عّل: آدم رفت و گفت
 .(علیه متفق) .«بدان افزودند « وبرکاتهاهلل ةرمحو»: و در جواب، جملة برکاتهو
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: هفت خصلت را به ما دستور داد صخدا رسول»: گوید سعازب براء بن( 6)

عیادت مریض، تشییع جنائز، دعای خیر برای شخص عطسه زننده، یاری ناتوانان، 

 .(متفق علیه) .«کمک به مظلوم، گسترش سالم، و به جای آوردن قسم

شوید تا ایمان  داخل بهشت نمی»: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 4)

آیا شما را بر چیزی . نیاورید و ایمان ندارید تا یکدیگر را دوست نداشته باشید

راهنمایی نکنم که اگر آن را انجام دادی یکدیگر را دوست خواهید داشت؟ میان خود 

 .(روایت از مسلم) .«سالم را گسترش دهید

مردم،  ای»: فرمودند شنیدم می صخدا از رسول :ید کهگو سبن سالم عبداهلل( 6)

سالم را گسترش دهید و طعام را ببخشید، و صلة ارحام را رعایت نمایید، و در حالی 

.«که مردم در خوابند نماز بخوانید تا بدان وسیله با امن و امان داخل بهشت شوید
 .(روایت از ترمذی) 

رفتم و با او  می ب زد عبداهلل بن عمرمن به ن»: ابی بن کعب گوید طفیل ابن( 3)

فروش و تاجر و مسکین و هرکسی دیگر گذرش  رفتیم بر هر کهنه به بازار که می

رفتم و  ب عمر روزی به نزد عبداهلل بن: طفیل گوید ابن. کرد افتاد بر او سالم می می

توقف  آیی؟ شما که نه پیش کسی شما به بازار چرا می: او با من به بازار آمد، گفتم

نشینی، به نظر من در اینجا  کنی و نه جویای کاالیی هستی و نه در مجالس بازار می می

گنده، رفتن ما به بازار تنها به  شکم: با ما بنشین تا باهم صحبت کنیم، در جواب گفت

 .(روایت از مالک) .«بینیم خاطر سالم کردن بر کسانیست که می

 

 چگونگی سالم

ب آن است در سالم گفتن از ضمیر جمع استفاده کنید و خواهر مسلمانم، مستح ای

د و در اگر چه مخاطب شما یک نفر باش «اهلل وبرکاته ةرمحو مکيالّسالم عّل»: بگویید

و واو عطف را در اول  «اهلل وبرکاته ةرمحو م الّسالمکيعّلو»: جواب آن نیز همان بگوید

 .بیاورد
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: آمد و گفت صداخ مردی به محضر رسول: گوید سحصین عمران بن( 6)

. سالم او را جواب داد و آن مرد بنشست صرسول خدا «علیکم السالم»

 مکيالّسالم عّل »: یکی دیگر آمد و گفت. «ده حسنه دارد»: فرمود صخدا رسول
: ، و دیگری آمد و گفت«بیست حسنه دارد»: ، بعد از جواب او فرمودند«اهلل ةرمحو

سی حسنه به دست »: از جواب او نیز فرمودند ، بعد«اهلل وبرکاته ةرمحو مکيالّسالم عّل»

 .(روایت از ابوداود ترمذی) .«آورد

لسالم یا علیک ا»: خدا رفتم و گفتم به خدمت رسول :گوید سابوجری هجیمی( 6)

 .«، چون این، سالم مردگان است(علیک السالم: )مگو: اهلل، فرمود رسول
 .(روایت از ابوداود و ترمذی) 

سوار بر پیاده و پیاده بر »: فرمودند صرسول خدا :که گوید سابوهریره( 6)

 .(متفق علیه) .«کند نشسته و جماعت کم بر جماعت بیشتر سالم می

 .«کند و کوچک بر بزرگتر از خود سالم می»: و در روایت بخاری آمده
ترین  گمان نزدیک بی»: فرمودند صرسول خدا :گوید که سابوامامة باهلی( 18)

 .(روایت از ابوداود) .«س است که اول از همه سالم گویدمردم به خدا آن ک

 اعادة سالم سنت است

ه یکی از شما به هرگا»: فرمودند صرسول خدا :گوید که سابوهریره( 11)

، اگر درخت، یا دیوار، یا سنگی میان ایشان حائل شد کند او سالم برادرش رسید بر

 .(از ابوداود روایت) .«اگر باز به او رسید باز بر او سالم کند

 هنگام دخول به منزل، سالم گفتن مستحب است

 :فرماید خداوند می

﴿                        ﴾(نور /
61). 
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یز از خیر و ثواب و لرب)ای شدید بر مهدیگر سالم کنید؛ سالم پربرکت  هروقت داخل خانه»
پاکی که به فرمان خدا مقرر است ( فراوان و تقویت کنندة پیوند موجود میان دهلای مرمان، و درود

 .«گردد و موجب صفا و صمیمیت می
پسرم، هروقت بر اهل و  ای»: به من فرمودند صخدا رسول :گوید که سانس( 12)

 .«ات گردد ر تو و خانوادهات داخل گشتی بر آنان سالم کن تا مایة برکت ب خانواده
 .(روایت از ترمذی) 

 سالم بر همسر و زنان محرم

در میان ما، زنی و در روایتی، پیرزنی بود که آش »: گوید سسهل بن سعد( 16)

کردیم و او با  گشتیم بر او سالم می پخت و هرگاه از نماز جمعه باز می شلغم و جو می

 .(از بخاریروایت ) .«کرد این غذا از ما پذیرایی می

بر ما که گروهی زن  صگرامی اسالم رسول»: گوید ل اسماء بنت یزید( 14)

 .(روایت از ابوداود) .«بودیم گذر کرد و سالم کرد

در مسجد بر گروهی زن که  صخدا رسول»: و در روایت ترمذی آمده است

 .«نشسته بودند گذر کرد و با اشارة دست سالم کرد

 حرمت ابتدا به سالم به کافر

در مالقات با یهود و نصاری »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 16)

نباید شما به ایشان سالم کنید، و هرگاه در راه به آنان رسیدید آنان را ناگزیر به عبور 

 .(روایت از مسلم) .«از معبر تنگ نمایید

ما سالم هرگاه اهل کتاب بر ش»: فرمود صخدا رسول :گوید که سانس( 13)

 .(علیه متفق) .«علیکمو: دند در جواب بگوییدکر

 متشکل از مسلمان و کافر ساستحباب سالم بر مجل

بر مجلسی متشکل از مسلمانان و کفار  صخدا رسول»: گوید ساسامه( 16)

 .(علیه متفق) .«پرستان و یهودیها عبور کرد و بر آنان سالم کرد بت
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 استحباب سالم بر هنگام بلند شدن از مجلس

هرگاه به مجلسی رفتید سالم »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 16)

کنید و هرگاه از آن خارج شدید سالم کنید، باید دانست که سالم اول اولویت بر 

 .(روایت از ابوداود) .«سالم دیگری ندارد

 ـ آداب اجازة داخل شدن به منزل 1
 :فرماید خداوند می

﴿                       

         ﴾  (82/ نور). 
و بدانید )اي مؤمنان، به هیچ خانة دیگری جز خانة خود داخل نشوید مگر آنکه بپیرسید »

 «سالم گوييد[  خانه]و بر اهل آن ( که در آن خانه کسی هست؟
 :فرماید جای دیگر میو در 

﴿                         

  ﴾ (30/ نور). 
، چنان (ورود به خانه را بگیرند)و چون کودکان مشا به سن بلوغ رسیدند باید از مشا اجازة »

 .«اند اجازه خواسته (اند دک بوده و وقتی بزرگ شدهکو)که کسانی که پیش از ایشان 
خواهر مسلمانم، باید دانست اجازه خواستن تا سه مرتبه است، اگر بعد از آن  ای

: به این حدیث توجه فرمایید. کسی به شما جواب نداد، سنت آن است بازگردید

ت، اجازه خواستن سه مرتبه اس»: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوموسی اشعری

 .(علیه متفق) .«دیآنگاه اگر به شما اجازه داده شد که هیچ وگرنه باز گرد

شما چه کسی هستید؟ در جواب : سنت آن است اگر به شخص مهمان گفته شد

 .من فالنی هستم: خود را معرفی کرده و بگوید
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به تنهایی  صخدا شبی بیرون رفتم ناگاه متوجه شدم رسول»: گوید سابوذر( 1)

روبه  صخدا رفتن است، من هم زیر مهتاب شروع به رفتن کردم، رسولمشغول راه 

 .(علیه متفق) .«ابوذرم: کیست؟ عرض کردم: طرف من کرد و فرمود

 صخدا رفتم در آن حال رسول صخدا به نزد رسول»: گوید ل هانی ام( 2)
کیست؟ : ای در مقابل ایشان گرفته بود، فرمودند پرده ل مشغول غسل بود و فاطمه

 .(علیه متفق) .«ء هستم هانی من ام: تمگف

 ـ تشمیت عطسه زننده مستحب است4
خداوند عطسه را دوست داشته »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 1)

دارد، پس هرگاه یکی از شما عطسه کرد و سپاس خدا را به  و خمیازه را ناخوش می

: ن دعا را در حق او بگویداست ایجای آورد بر هر مسلمانی که آن را بشنود الزم 

ولی خمیازه از شیطان بوده و تا آنجا که در توان دارید از آن جلوگیری  «محک اهللير»

 .(روایت از بخاری) .«خندد های شما شیطان می کنید، چون با خمیازه

کی از شما هرگاه ی»: فرمود صخدا روایت است که رسول ساز ابوهریره( 2)

و اگر  «یرحمک اهلل»: و برادرش یا دوستش بگوید «مدهللالح»: عطسه کرد باید بگوید

«ّصّلح بالکميکم اهلل ويهدي»: ی او این دعا را در جواب بگویدگفت، برا «رحمک اهللی»
 .(روایت از بخاری) 

 :تشمیت برای کسی که حمد خدا نگوید مکروه است

 صخدا عطسه کردند، رسول صخدا دو نفر در نزد رسول»: گوید سانس( 6)
یا : این یکی عرض کرد. یکی تشمیت گفت ولی برای دومی تشمیت نگفت برای

آن یکی بعد : اهلل برای اولی تشمیت کردی ولی برای من تشمیت نکردی؟ فرمود رسول

 .(علیه متفق) .«از عطسه حمد خدا را کرد ولی تو حمد خدا نگفتی

 :آداب خمیازه کشیدن
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هرگاه یکی از شما » :فرمود صخدا رسول :گوید که سابوسعید خدری( 4)

خمیازه کشید الزم است دست خود را روی دهان بگذارد، زیرا شیطان داخل آن 

 .(روایت از مسلم) .«شود می

 

 ـ آنچه باید در هنگام سوار شدن بر هر مرکوبی گفته شود70
 :خداوند متعال فرماید

﴿                          

                             

                ﴾ (18-14/ زخرف). 
هارپایان را برای مشا آفرید تا بر آهنا سوار شوید و بنشینید و آنگاه نعمت ها و چ و کشتی»

عیب است خدایی که این مرکب را برای ما مسخر  پاک و بی: خدا را به یاد آرید و بگویید
 .«گردیم گردانیده است و ما به سوی پروردگار خویش باز می

شد  ش سوار میهرگاه برای سفر بر شتر صخدا رسول: گوید ب عمر ابن( 1)

﴿: خواند گفت و سپس این دعا را می سه مرتبه تکبیر می           

                      ﴾  الَّلُهَم ِإَنا َنّْسَأُلَك ِفْي َسَفِرَنا َهَذا اْلِبَر
اْلَعَمِل َما َتْرَّضى، الَّلُهَم َهِوْن َعَّلْيَّنا َسَفَرَنا َهَذا َواْطِو َعّنا ُبْعَدُه، الَّلُهَم َأْنَت  َوالّتْقَوى، َوِمَن

ِة اْلَمّْنَظِر، الَّصاِحُب ِفْي الَّسَفِر، َواْلَخِّلْيَفُة ِفْي ْاأَلْهِل، الَّلُهَم ِإِنْي َأُعْوُذ ِبَك ِمْن َوَعَّثاِء الَّسَفِر، َوَكآَب
پاک است آن ذاتى که این مرکب را در اختیار ما قرار » «ُسْوِء اْلُمّْنَقَّلِب ِفْي اْلَماِل َوْاأَلْهلَو

ما در این سفر خواهان ! الهى «داد در حالى که ما نمى توانستیم آنرا مسخّر گردانیم

این سفر را براى ما ! بار الها. نیکى و تقوى و عملى هستیم که باعث خشنودى تو باشد

تویى همراه ما در این سفر، و ! اى اهلل. ن بگردان و دورى راه را براى ما نزدیک کنآسا

از مشقت هاى سفر، و دیدن مناظر غم انگیز، ! بار الها. تو جانشین ما در خانواده هستى

 «و تحول ناگوار در مال و خانواده به تو پناه مى برم
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ُبْوَن، َتاِئُبْوَن، َعاِبُدْوَن، ِلَرِبَّنا ِيآ»: کرد گشت این را نیز اضافه می و هرگاه باز می
ما توبه کنان، عبادت کنان، و ستایش کنان براى پروردگارمان، در حال » «َحاِمُدْوَن

 .(روایت از مسلم) «بازگشت هستیم

طالب بودم مرکب را برای او آوردند همین  ابی نزد علی بن: بن ربیعه گوید علی( 2)

: اهلل و چون بر پشت آن قرار گرفت گفت سمب: که پا در رکاب گذاشت گفت

﴿                                 ﴾، 

: زد، آنگاه گفت «کرباهلل أ»گفت و سه مرتبه ندای  «احلمدهلل»سپس سه مرتبه 

تو پاک ! اى اهلل» ،«َظَّلْمُت َنْفِّسْي َفاْغِفْر ِلْي، َفِإَنُه اَل َيْغِفُر الُذُنْوَب ِإاَل َأْنَت ُسْبَحاَنَك الَّلُهَم ِإِنْي»

و منزّه هستى، من بر خود ستم نموده ام، مرا ببخشاى، چرا که بجز تو کسى دیگر 

دید، علت خندیدن از او پرسیدند؟ در جواب نبعد از آن خ «گناهان را نمى آمرزد

یا : امبر را دیدم چنین کرد که من کردم، ایشان خندیدند عرض کردمپی: گفت

اش که آمرزش  خداوند سبحان از گفتة بنده: خندی؟ گفت اهلل، از چه می رسول

داند بجز خدا کسی گناهان او را نخواهد بخشید خوشحال  طلبد و می گناهانش را می

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .«شود می

 :صعود و تسبیح به هنگام فرود در مسافرتتکبیر به هنگام 

گفتیم و در هنگام فرود  کردیم تکبیر می ما هرگاه صعود می»: گوید سجابر( 6)

 .(روایت از بخاری) .«گفتیم تسبیح می

 

 :استحباب دعا در سفر

سه دعا، مستجاب بوده و شکی »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 4)

 .«دعای مسافر، و دعای پدر و مادر علیه فرزنددعای مظلوم، : در آن نیست
 .(روایت از ابوداود و ترمذی) 
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 ـ فضیلت مسواک77
اگر بر امتم سخت و دشوار نبود »: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره( 1)

 .(علیه متفق) .«کردم با هر نمازی مسواک بزنند بر آنان واجب می

هرگاه از خواب بیدار : این بودبر  صخدا عادت رسول»: گوید س حذیفه( 2)

 .(علیه متفق) .«کرد شد مسواک می می

زیاد استفاده کردن از مسواک را بر »: فرمود صخدا رسول :گوید که س انس( 6)

 .(روایت از بخاری) .«ام شما الزم کرده

خدا اولین کاری  رسول: کردم ل عرض عایشه»: گوید س شریح بن هانئ( 4)

 .«کرد از مسواک آغاز می: کرد چه بود؟ گفت منزل میکه بعد از وارد شدن به 
 .(روایت از مسلم) 

کردیم  ما همیشه مسواک و آب وضوی پیامبر را آماده می»: گوید ل عایشه( 6)

گرفت  زد و وضو می شد و مسواک می خواست از خواب بیدار می هراندازه که خدا می

 .(روایت از مسلم) .«خواند و نماز می

مسواک تمیز کنندة دهان و : فرمود صخدا رسول»: گوید ل باز عایشه( 3)

 .(روایت از نسائی و ابن خزیمه) .«خشنود کنندة پروردگار است

 

 ـ آنچه به هنگام خوابیدن و بیدار شدن باید گفت71
ا به بستر خوابش خد ه رسولاگروایت شده که هر ب از حذیفه و ابوذر( 1)

احَلْمُد هلِل »: گفت و بعد از بیدار شدن می «َأُمْوُت َوَأْحَيا ِباْسِمَك الَّلُهَم»: گفت رفت می می
 .(روایت از ترمذی) «اَلِذي َأْحَيانا َبْعَد َما أَماَتَّنا وإَلْيِه الّنُشوُر

تمام ستایش ها از آنِ خدایى است که پس از میراندن ما را زنده کرده است، و »

 «بازگشت به سوى اوست
هرگاه به »: فرمود ل به او و فاطمه صخدا رسول نقل است که ساز علی( 2)

بستر خواب رفتید یا هرگاه دراز کشیدید سی و سه مرتبه تکبیر، سی و سه مرتبه 



 فقه جامع بانوان        513

 

تسبیح، و سی و سه مرتبه تحمید، و در روایتی، سی و چهار مرتبه تسبیح و در روایتی 

 .(علیه متفق) .«دیگر، سی و چهار مرتبه تکبیر بگویید

کشید در  هرگاه دراز می صخدا روایت شده که رسول ل هو از عایش( 6)

خواند و آنگاه دستها را بر بدن خودش  دستان خود فوت کرده و معوذات را می

 .(علیه متفق) .مالید می

به بستر  صخدا هرگاه رسول ،آمده که ب و در روایتی دیگر از علی و عایشه

س در آنها فوت کرده و رفت دستهای خود را باهم جمع سپ خواب در شب جمعه می

﴿های  سوره      ﴾  و﴿         ﴾  و﴿            ﴾ 
مالید و  توانست بر بدن می ای که می خواند و آنگاه دو دست را تا اندازه در آنها می را

سه مرتبه این کار را انجام کرد و تا  از سر و صورت و قسمت جلوی بدن آغاز می

 .(علیه متفق) .داد می

هرگاه به بستر خواب »: فرمود صخدا رسول :گوید که س براء بن عازب( 4)

، سپس بر پهلوی راست بخواب و بعد از آن فتی وضویی همانند وضوی نماز بگیرر

َوَفَوّْضُت َأْمِرْي ِإَلْيَك، َوَأْلَّجْأُت  َك،َأْسَّلْمُت َنْفِّسْي ِإَلْيَك، َوَوَجْهُت َوْجِهْي ِإَلْي الَّلُهَم»: بگو
ْي َأْنَزْلَت َظْهِرْي ِإَلْيَك، َرْغَبًة َوَرْهَبًة ِإَلْيَك اَل َمّْلَّجَأ َواَل َمّْنَّجا ِمّْنَك ِإاَل ِإَلْيَك، آَمّْنُت ِبِكَّتاِبَك اَلِذ

  «َوِبَّنِبِيَك اَلِذْي َأْرَسّْلَت
و روی خود را به سوی تو کردم و امر خود  خداوندا نفس خود را تسلیم تو کردم»

گاه و هیچ  تکیه بیم و امیدم متوجه تو است، هیچ. را به تو سپردم و بر تو تکیه کردم

ام، و به  ای ایمان آورده پناهگاهی به جز تو وجود ندارد، خدایا به کتابی که نازل کرده

گ شما بر فطرت بوده، ، اگر در آن شب بمیری مر«ای ایمان دارم پیامبری که فرستاده

 .(علیه متفق) .«و سعی کن آخرین گفتارت آن باشد

اْلَحْمُدِ هلِل »: گفت رفت می خدا به بستر خوابش می هرگاه رسول: گوید س انس( 6)

ش ها تمام ستای» «اَلِذْي َأْطَعَمَّنا َوَسَقاَنا، َوَكَفاَنا، َوآَواَنا، َفَكْم ِمَمْن اَل َكاِفَي َلُه َواَل ُمْؤِوَي
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خدائى راست که ما را خورانید و نوشانید، و تمام امور را کفایت کرد و به ما جاى پناه 

«داد، براستى که چقدر از مردم هستند که هیچ گونه مددکار و پناه دهنده اى ندارند
 .(روایت از مسلم) 

خواست بخوابد دست  می صخدا روایت شده که هرگاه رسول س از حذیفه( 3)

الَّلُهَم ِقِّنْي َعَذاَبَك َيْوَم »: خواند نهاد و این دعا را می میزیر گونه خود راست خود را 
  «روزى که بندگانت را حشر مى کنى، مرا از عذابت نجادت ده! الهى «َتْبَعُث ِعَباَدَك

 .(روایت از ترمذی)

این دعا را سه مرتبه  صخدا رسول»: آورده است ل و ابوداود به نقل از حفصه

 .«کرد تکرار می
 

 ـ فضیلت دعای خیر در غیاب شخص75
 :فرماید خداوند می

﴿                          

                            ﴾
 .(11/ حشر) 

خداوندا، ما را و آن برادران ما را که در : سند گویندرو کسانی که بعد از مهاجرین در »
اند قرار مده، مهانا  اند بیامرز و در دهلای ما کینة کسانی که ایمان آورده ایمان از ما پیشی گرفته
 .«ای تو خود مهربان و خبشاینده

 :فرماید و در جای دیگری می

﴿                    ﴾ (10/ حممد). 
 .«دار آمرزش طلب کن برای گناهان خود و مردان و زنان ایمان»

 :فرماید می ÷ همچنین خداوند از زبان ابراهیم

﴿                     ﴾  
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 .(41/ ابراهیم) 

 .«شود بر پا می (خلق)پروردگارا، مرا و پدر و مادرم و مهة مؤمنان را بیامرز، روزی که حساب »
ای در غیاب  هر بنده»: فرمود شنیدم می صخدا از رسول :گوید که س ابودرداء( 1)

.«گوید ای همین دعای خیر را برای او باز می برادرش برای او دعای خیر کند، فرشته
 .(روایت از مسلم) 

دعای مسلمان برای مسلمان »: فرمود می صخدا رسول :باز ابودرداء گوید که( 2)

ای موکل شده که هر اندازه برای  در غیاب او مستجاب است و در نزد سر او فرشته

برادرش دعای خیر گوید آن فرشته نیز آمین گفته و برای او همین دعای خیر را 

 .(روایت از مسلم) .«گوید می

 ـ تحریم احتقار مسلمانان79
 :فرماید خداوند می

﴿                            

                             

                         ﴾ (11/ حجرات). 
گروهی از مؤمنان گروهی دیگر را مسخره کند چه بسا که آنان هبتر از  ای مؤمنان نباید هیچ»

زنان نباید زنان دیگر را مسخره کند بسا که آنان از مهة آهنا هبتر گروهی از  مهة آهنا باشند، و هیچ
باشند، و بر یکدیگر طزن و طعنه مزنید و به یکدیگر خمندید و با القاب بد و نامناسب مهدیگر 
را خنوانید، که هرکسی را به نام بد خواندن کار بدی است آن هم پس از ایمان آوردن، و هرکس از 

 .«ستمکاران است آن کار باز نگردد از
 :فرماید و نیز می

﴿        ﴾ (1/ مهزه). 
 .«!زن و عیب جویی ای بر هر طعنهو»
همین مقدار شر برای انسان کافی »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوهریره( 1)

 .(روایت از مسلم) .«است که برادرش را تحقیر کند
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شود کسی که  داخل بهشت نمی»: فرمود صخدا ولرس :گوید که سمسعود ابن( 2)

اگر کسی دوست داشته باشد : مردی عرض کرد. ای تکبر باشد در قلبش مثقال ذره

خداوند زیبا است و : لباس زیبا و کفش زیبا داشته باشد، این هم تکبر است؟ فرمود

 .(روایت از مسلم) . «تکبر انکار حق، و تحقیر مردم است. زیبایی را دوست دارد

 ـ تحریم کبر73
 :فرماید خداوند می

  تّلک﴿                         

   ﴾ (38/ قصص). 
کنیم که در زمین قصد برتری طلبی و تکرب و فساد  آن سرای آخرت را برای کسانی مهیا می»
 .«کنند و سراجنام نیک از آن پرهیزگاران است منی

 :و در جای دیگری فرماید

﴿         ﴾ (82/ اسراء). 
 .«و با تکرب بر زمین قدم مگذار»

 :فرماید و نیز می

﴿                           

﴾ (13/ لقمان). 
کشی از مردم به یک سو مرب و در زمین به خودکامی راه مرو، که  روی خود را به کرب و گردن»

 .«خداوند هیچ متکرب فخرفروشی را دوست ندارد
 :فرماید و در جای دیگر می

﴿                       

                                 

   ﴾ (26/ قصص). 
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قارون از خویشان موسی بود و در سرکشی بر آهنا افزونی جست، و آن قدر دارایی و »
توانستند محل کنند، هنگامی که  ها به وی دادیم که کلیدهای آن را گروهی نیرومند می نهگنجی

به آنچه داری شاد مباش، که خداوند شادمانان به این جهان را دوست : خویشان او به وی گفتند
 .«ندارد
داخل بهشت »: فرموده است صخدا رسول :گوید که سبن مسعود عبداهلل( 1)

اگر کسی : مردی عرض کرد. ای تکبر داشته باشد اندازة ذرهشود کسی که به  نمی

: دوست داشته باشد لباس زیبا و کفش زیبا داشته باشد این هم تکبر است؟ فرمود

 .«تکبر، انکار حق و تحقیر مردم است. خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد
 .(روایت از مسلم) 

غذا با دست چپ  صخدا سولمردی در حضور ر»: گوید س سلمه بن اکوع( 2)

: فرمودتوانم،  نمی: ، مرد گفت«با دست راست بخور»: را تناول کرد، به وی فرمود

راوی . که بجز تکبر چیزی مانع او از خوردن با دست راست نبود «نخواهید توانست»

 .(روایت از مسلم) . «دیگر نتوانست دست را به طرف دهانش بلند کند: گوید

شما را از ! هان»: فرمود می صخدا شنیدم رسول: گوید س وهب حارث بن( 6)

 .(علیه متفق) .«هر انسانی که سنگدل و متکبر باشد: اهل دوزخ باخبر کنم

بهشت و دوزخ باهم »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوسعید خدری( 4)

: جباران و متکبران در من جای دارند، و بهشت گفت: احتجاج ورزیدند، دوزخ گفت

خداوند میان آن دو قضاوت کرد و . اند ان و بینوایان در من اسکان گزیدهمستمند

تو بهشت هستی و نشانة رحمت منی؛ به وسیلة تو هرکس را که بخواهد رحم : فرمود

کنم و تو دوزخ هستی و نشانة عذاب منی، به وسیلة تو هرکس را که خود بخواهد  می

 .(روایت از مسلم) .«مدهم و بر من است هر دوی شما را پر کن عذاب می

خداوند در روز قیامت به کسی »: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره( 6)

 .(متفقه علیه). «ه از روی تکبر، دامن دراز خود را به دنبال خود بکشاندککند  نگاه نمی
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خداوند متعال »: فرمود صخدا نقل است که رسول س باز از ابوهریره( 3)

لباس من هستند هرکس بر این دو با من به منازعه برخیزد  ،ریاءعزت و کب: فرماید می

 .(روایت از مسلم) .«گمان عذابش خواهم داد بی

ادامة تکبر انسان، او را در »: فرمود صخدا رسول :گوید که س اکوع بن سلمه( 6)

 .«اند زمرة جباران در آورده و به مصائبی گرفتار آید که آنان بدانها گرفتار آمده
 .(یت از ترمذیروا) 
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 ـ نیکی با والدین7
اهلل،  یا رسول: آمد و عرض کرد صخدا مردی به محضر رسول: گوید س ابوهریره

: ، گفت«مادرت»: حسن مصاحبت من را دارد؟ فرمود چه کسی بیشتر از همه سزاوار

: پس از او چه کسی؟ فرمودند: گفت، «مادرت»: او چه کسی؟ فرمودند پس از

 .«پس از او پدر»: پس از او چه کسی؟ فرمودند: گفت، «رتماد»
 .(متفق علیه) 

این حدیث، حاوی امر به حسن رفتار با »: م نووی در تفسیر حدیث فوق گفتهاما

اقارب بوده و در برگیرندة این نکتة مهم است که مادر از همه سزاوارتر به حسن رفتار 

 .«او کسی که نزدیک و نزدیکتر باشداست و پدر در درجة دوم قرار دارد، و پس از 
سب تقدیم مادر، کثرت زحمت و شفقت و خدمت و مشقتهایی : اند علماء گفته

دوران آبستن، و خطر وضع حمل، و دوران شیر : کند، از قبیل است که مادر تحمل می

 .دادن و تربیت و خدمت و پرستاری و امثال اینها

 نت و غیر آنـ مقدم داشتن نیکی با والدین بر نماز س1
اسرائیل مردی بود به نام  در میان بنی»: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره

جریج که مشغول نماز بود، همسرش آمد و او را به مقاربت خواست، مرد با خود 

خدایا او را نمیران تا روی : او را جواب دهم یا نماز بخوانم؟ همسرش گفت: گفت

. اش مشغول عبادت بود هی، و جریج همچنان در صومعهزنان روسپی را به او نشان ند

زن نزد چوپانی . زنی روسپی پیش او آمد و درخواست زنا با او کرد، جریج امتناع کرد

زن ادعا کرد که . رفت و با وی زنا کرد و بر اثر آن حامله شده و پسری را به دنیا آورد

کرده و او را بیرون کشیده و اش را ویران  از جریج است، مردم بر او ریختند و صومعه

ناسزا گفتند، جریج وضو گرفت و نماز خواند، سپس کودک را آوردند، جریج از او 

ات را از طال  صومعه: مردم گفتند. چوپان است: پدر شما کیست؟ گفت: پرسید

 .نه، فقط از گل آن را برایم باز سازید: سازیم، گفت می
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داد، در آن هنگام مردی سوار  کش شیر میاسرائیل زنی به کود همچنین در میان بنی

خدایا، به پسرم نیز آن شأن : بر اسب که دارای شأن و شوکت بود گذر کرد، زن گفت

خدایا، مرا : و شوکت عطا فرما، کودک دهانش را از پستان مادرش دور کرد و گفت

 گویی که هنوز: ابوهریره گوید. مثل او قرار مده، سپس شروع به مکیدن پستان کرد

 .مکد خدا انگشت را در دهان خود گذاشته و آن را می بینم رسول می

خداوندا، پسرم را مانند این کنیز : بعد از آن بر کنیزی گذرش افتاد و مادر گفت

. خدایا، مرا مثل او قرار بده: قرار مده، پسر دهان را از پستان مادر دور کرد و گفت

ستمکاران بود و این کنیز متهم به زنا مرد سوار یکی از : چرا؟ پسر گفت: مادرش گفت

 .(علیه متفق) .«گشته ولی مرتکب آن نشده است

نیکی با پدر و مادر، مقدم داشتن : این حدیث دارای فواید بسیاری بوده، از جمله

مادر بر پدر، پذیرش دعای مادر به نزد پروردگار، و اینکه در هنگام تعارض امور از 

ینکه خداوند اولیاء خود را غالباً از مصائب و شداید شود، و ا مهمترین آن آغاز می

 :فرماید بخشد؛ خداوند می رهایی می

﴿            ﴾  (2/ طالق.) 

 .«دهد هرکس تقوای خدا پیشه کند، خداوند او را از تنگناها نجات می»
یله بیشتر مهذب و در بعضی از اوقات شدایدی بر آنان جاری شده تا بدان وس

استحباب وضو برای نماز و دعا به هنگام رخدادهای مهم : و از جملة فواید آن. گردند

و همچنین . است، و نیز اثبات کرامات برای اولیاء بوده که مذهب اهل سنت است

های نهفته در آن این است که گاهی کرامات اولیاء با اختیار و انتخاب  یکی از نکته

 .و مذهب صحیح به نزد متکلمین همین است. باشد خودشان می

 ـ اذیت والدین5
آیا شما »: فرمود صخدا که رسول: بکره به نقل از پدرش گوید ابی عبدالرحمن بن

شرک : اهلل، فرمود بفرما یا رسول: را از بزرگترین گناهان کبیره باخبر نکنم؟ گفتند
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ست و تکیه زد و نش صخدا آنگاه رسول: گوید. ورزیدن به خدا، و اذیت والدین

آن قدر این کلمه را گفت  صخدا و رسول. قول دروغ: شهادت دروغ یا فرمود: فرمود

 .(روایت از بخاری، مسلم و ترمذی) . «شد ساکت می! کاش ای: تا جایی که گفتیم

 ـ صلة رحم و تحریم قطع آن9
هنگامی که خداوند از آفرینش »: فرمود صخدا رسول :گوید که س ـ ابوهریره1

اینجا مقام پناه آوردن به تو است : ق فارغ شد، صلة رحم بلند شد و عرض کردخل

شوی که  مگر به این راضی نمی: پروردگارا، از دست قطع صلة رحم، خداوند فرمود

هر کس تو را وصل کند او را به خودم وصل کنم و هرکس تو را قطع نماید او را قطع 

 .(علیه متفق) .«ین استپس چن: چرا پروردگارا؟ فرمودند: کنم؟ گفت

هرکس دوست »: فرمود می صخدا شنیدم رسول :گوید که س ـ انس بن مالک2

 .«اش واسع و عمرش طوالنی باشد باید صلة رحم را رعایت کند دارد روزی
 .(متفق علیه) 

نیکوترین نیکی »: شنیدم که فرمود صخدا از رسول :گوید که س ـ جبیربن مطعم6

 .(روایت از مسلم و ترمذی) . «با دوستان پدر را ادامه دهدآن است که انسان پیوند 

 

 ورزی، و روی برگرداندن ـ نهی از حسد و کینه6
یکدیگر را مبغوض »: فرمود صخدا روایت شده که رسول س بن مالک از انس

ندارید، به یکدیگر رشک و حسد نبرید، به یکدیگر پشت نکنید، و همگی بندگان خدا 

و برای فرد مسلمان حالل نیست بیش از سه روز از برادرش  .و باهم برادر باشید

 .(متفق علیه) .«دوری جوید و با وی سخن نگوید

 .به گمان من پشت کردن به یکدیگر به معنی سالم نکردن است: امام مالک گوید

رأی علماء بر این است که دوری کردن و صحبت نکردن بیش : و امام نووی گوید

 .از سه روز حرام است
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 ـ تحریم سوءظن و تجسس و رقابتهای ناسالم و کینه توزانه5
حذر از سوءظن، زیرا ظن »: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره

ترین سخن است، و تجسس نکنید و معامالت یکدیگر را ملغی نکنید و با  دروغ

یکدیگر حسادت نداشته باشید، و با همدیگر کینه نداشته باشید، و به همدیگر پشت 

 .(متفق علیه) .«کنید، و همگی بندگان خدا و برادر هم باشدن

 رحم با یتیم و کفالت آنـ ت 1
من و سرپرست »: فرموده است صخدا نقل است که رسول س از سهل بن سعد

.«و به دو انگشت سبابه و وسطی خود اشاره کرد. یتیم به مانند این دو انگشت هستیم
 .(روایت از بخاری، ابوداود و ترمذی) 

 ـ ترحم با مردم4
کسی که به مردم رحم نکند »: فرمود صخدا رسول :گوید که س جریر بن عبداهلل

 .(روایت از مسلم و ترمذی) .«نماید خداوند به او رحم نمی

 ـ پیرامون نصیحت و خیرخواهی70
اساس دین نصیحت »: سه مرتبه فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره( 1)

خدا و  اهلل، برای چه کسی؟ فرمود برای خدا و رسول لیا رسو: است عرض کردند

 .(روایت از ترمذی) .«پیشوایان مسلمین و عامة مسلمانان

بر اقامة نماز و ادای زکات و  صخدا با رسول»: گوید س عبداهلل جریر بن( 2)

 .(روایت از بخاری و ترمذی) .«نصح و ارشاد هر مسلمانی بیعت کردم

 بل مصائبـ ثواب فرد مؤمن در مقا77
هر مصیبتی که بر مسلمان نازل »: فرمود صخدا رسول :گوید که ل ـ عایشه1

 .«شود حتی خاری کوچک که در بدن او فرو رود شود باعث کفارة گناهان او می
 .(متفق علیه) 



 فقه جامع بانوان                                                                                          514

 

زنی از اهل ! هان»: به من گفت ب ابن عباس :ـ عطاء بن ابی رباح گوید که2

پوست، به محضر  این زن سیاه: بفرما، گفت: بهشت را به تو نشان دهم، گفتم

، شوم شوم و در اثر آن برهنه می من به صرع مبتال می: آمد و عرض کرد صخدا رسول

خواهی، صبر پیشه کن و بهشت از آن تو است و اگر  اگر می: برایم دعا بفرما، فرمودند

کنم ولی  صبر می :دوست داری برایت دعای خیر کنم تا خداوند تو را شفا دهد، گفت

 .«برایش دعا کرد صخدا برایم دعا بفرما برهنه نگردم، آنگاه رسول
 .(متفق علیه) 

 ـ شفقت و دلسوزی مسلمان برای مسلمان71
مؤمنان برای یکدیگر » :فرموده است صخدا گوید که رسول سابوموسی اشعری

 .«مانند ساختمانی هستند که مصالح و اجزاء آن یکدیگر را تحکیم می بخشند
 .(وایت از شیخان و ترمذیر) 

 ـ تحریم ظلم و ستم75
ظلم و ستم باعث ظلمات و »: فرمود صخدا رسول :گوید که ب عبداهلل بن عمر

 .(متفق علیه) .«گردد تاریکیهای روز قیامت می

یکی تصرف عدوانی مال : شود به گفتة ابن جوزی ظلم، شامل دو معصیت می

گار، که این معصیت، بزرگتر است؛ زیرا دیگران به ناحق و دیگری مخالفت با پرورد

تاب و توان مقاومت ندارند، و منشأ ظلم، ظلمت و  شود که کسانی ظلم می غالباً به

تاریکی قلب است، چون اگر قلب منور به نور هدایت باشد صاحب آن دست خود را 

م و بنابراین، اگر پرهیزگاران در سایة نور هدایت گام بردارند از ظل. زد یمبه ظلم ن

ورزند، ستمکاران و ظالمان در دام ظلمات گرفتار آمده و عاقبت  ستم اجتناب می

 .سختی را خواهند داشت

 ـ عیب پوشی مسلمانان79
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مسلمان برادر مسلمان است »: فرمود صخدا رسول :گوید که ب عبداهلل بن عمر

رش گام کند، و هرکس در راه رفع نیاز براد کند، و او را تسلیم نمی به او ستم نمی

بردارد خداوند در راه رفع نیاز او گام برخواهد داشت، و هرکس مشکلی برای 

فرماید، هرکس  برادرش حل کند خداوند مشکلی از مشکالت روز قیامت او را حل می

 .(متفق علیه) .«عیب برادرش را بپوشاند خداوند عیوب او را خواهد پوشاند

کمک به مسلمان، و حل : یل استاین حدیث حاوی این فضا :امام نووی گوید که

مشکالت او و پوشیدن زالت و لغزشهای او، داخل دایرة کمک به حل مشکالت است 

 .ای به او کمک نماید اگر به مال یا به وسیلة وجهة اجتماعی یا هر نوع مساعده

و ظاهراً رفع مشکالت برادر مسلمان به واسطة اشاره یا رأی یا رهنمایی او نیز در 

 .داخل است این دایره

ولی پوشیدن عیوب کسانی که دارای مکانت و شخصیت دینی بوده و به دور از 

آزار و فساد باشند، مندوب و بلکه واجب است، اما کسی که معروف به فساد باشد 

مستحب آن است عیوب او پوشیده نگردد بلکه اگر از فساد بیشتر هراس نداشت 

سعی در پوشش عیوب افراد فاسد او را بیشتر قضبة او را به اولیاء امور واگذار؛ چون 

بر ایجاد اذیت و فساد و هتک حرمتها و گستاخی و جسارت بر دیگران به طمع 

 .اندازد می

تمام اینها دربارة گناهانی است که واقع شده و دوران آن سپری شده است، اما 

کاب دربارة گناهانی که در شرف وقوع است و شخص عاصی در صدد، یا در حال ارت

آن است مبادرت برای انکار و منع آن برحسب قدرت و توان واجب و تأخیر در آن 

، البته در صورتی که دحرام است، اگر از دفع آن عاجز ماند آن را به ولی امر واگذار

 .تبعات مفسده انگیزی به دنبال نداشته باشد

 ـ دفاع از ناموس مسلمان73



 فقه جامع بانوان                                                                                          511

 

هرکس به دفاع از ناموس »: استفرموده  صخدا رسول :گوید که س ابودرداء

.«برادرش برخیزد خداوند در قیامت چهرة او را از آتش دوزخ در امان خواهد داشت
 .(روایت از بخاری و ترمذی) 

 ـ دلسوزی و مهربانی و پشتیبانی مؤمنان با همدیگر76
گمان مؤمنان برای  بی»: فرموده است صخدا رسول :گوید که سابوموسی( 1)

د ساختمانی هستند که اجزاء و مصالح آن یکدیگر را تحکیم یکدیگر به مانن

 .(متفق علیه) .«و انگشتهای خود را برای ترسیم آن در هم تشبیک کرد ،بخشند می

مؤمنان را در حال مهربانی »: فرمود صخدا رسول :گوید که س بشیر نعمان بن( 2)

آید باقی بدن نیز بینی که اگر عضوی از آن به درد  و عطوفت باهم همانند جسدی می

 .(متفق علیه) .«شود به کم خوابی و تب و لرز مبتال می

تشبیه مؤمنین به جسد واحد : قاضی عیاض در تفسر حدیث فوق گفته است

تمثیلی است صحیح و این تشبیه به خاطر نزدیک کردن فهم و به تصور کشاندن معانی 

این حدیث نشان  است، تا بدین وسیله مجسم شده و قابل رؤیت و تصور شود و

دهندة تعظیم و احترام برای حقوق مسلمانان و تشویق آنان به تعاون و مهربانی باهم 

 .باشد می

ایمان را به جسد و اهل ایمان را به اعضاء آن  صخدا رسول: ابن ابی حمزه گوید

تشبیه کرده است، زیرا ایمان اصل است و تکالیف شرعی فروع آن است؛ بنابراین، اگر 

یکی از تکالیف اخالل وارد سازد این خلل متوجه اصل آن که ایمان است کسی به 

های آن اعضای آنند،  و جسد اصل است، مانند درخت که اصل است و شاخه. شود می

کنند، مانند درخت که  که هرگاه یکی از اعضاء به درد آید دیگر اعضاء نیز درد می

هایش دچار تکان و تحرک  ر شاخههای آن تکان داده شود دیگ ای از شاخه هرگاه شاخه

 .شوند و لرزش می

 ـ تحریم دروغ75
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کسی که به خاطر »: فرمود شنیدم می صخدا از رسول :کلثوم بنت عقبه گوید که ام

 .(متفق علیه) .«اصالح ذات البین دروغ گوید دروغگو نیست

ز آن که منظور، نفی گناه امنظور، نفی دروغ نیست بل: اند جمهور در تفسیر آن گفته

 .شود اال دروغ برای اصالح باشد یا غیر آن، دروغ نامیده میاست، و

و گاهی در گفتن دروغی کوچک به امید دستیابی به صلحی بزرگ رخصت وجود 

 .دارد

 کند ـ کسی که به هنگام خشم خود را کنترل می71
قهرمان کسی نیست که در »: فرموده است صخدا رسول :گوید که س ابوهریره

دیگران را بر زمین بکوبد، بلکه قهرمان آن کس است که به هنگام خشم کشتی پشت 

 .(متفق علیه) .«بر نفس خودش تسلط داشته باشد

به علت اینکه شخص خشمناک شدیداً : قسطالنی در تفسیر آن گفته است

زند ولی با ثبات و  خشمگین بوده و شعلة آتش خشم و انتقام در درون او شراره می

چیره شده است، مانند کسی است که در کشتی رقیب را شکست حکمت خود بر آن 

 .داده ولی خود، شکست ناپذیر است

 ـ نهی از زدن صورت74
هنگام جنگ و جدال از زدن به »: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره

 .(متفق علیه) .«صورت پرهیز کنید

ن صورت این حدیث تصریح به نهی از زد: اند علماء در تفسیر حدیث گفته

باشد، زیرا صورت لطیف و حساس بوده و جامع محاسن است و اعضاء آن نیز  می

گیرد، که ضربه زدن  لطیف و حساس هستند، و اکثر ادراک از راه اعضاء آن صورت می

نماید و گاهی چهرة انسان مضروب معیوب  به صورت، آن ادراک را باطل یا ناقص می

تر است، چون صورت،  تر و برجسته مایانشده و بدیهی است عیب واقع بر چهره ن
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به آن زده شود غالباً از معیوب   بارز است و پوشیدن آن امکان ندارد و هرگاه ضربه

 .بودن در امان نخواهد بود

 

 ـ تحریم غیبت10
اهلل، غیبت چیست؟  یا رسول: کردند صعرض رسول خدا»: گوید س ابوهریره

ناخوشایند او باشد، غیبت است، عرض  ای که نام بردن برادرت به گونه: فرمودند

اگر چنان بود که : است؟ فرمودند تاگر چنان بود که ذکر کردیم نیز غیب: کردند

اید غیبت است، و اگر چنان نبود که می گویید در واقع نسبت به او بهتان  گفته

 .(روایت از ابوداود و ترمذی) .«اید گفته

 ـ تحریم حسادت17
دو چیز حسد  در»: فرموده است صخدا رسول :د کهزهری به نقل از پدرش گوی

مردی که خداوند به او مال و ثروتی داده باشد و پنهان و آشکار و در نیمه : نیست

شب و وسط روز از آن انفاق کند، و مردی که خداوند قرآن را به او داده و در نیمه 

 .«کند شب و در وسط روز آن را برپا داشته و بدان عمل می
 .(ز شیخان و ترمذیروایت ا) 

 ـ توصیه به نیکی با همسایه و احسان در حق او11
آن قدر جبرئیل من را به نیکی در »: فرمود صخدا رسول :گوید که ل عایشه

 .(متفق علیه) .«برد حق همسایه سفارش کرد تا گمان بردم همسایه از همسایه ارث می

کمال ایمان است، و  حفاظت از همسایه نشانة: شیخ ابومحمد بن ابوحمزه گوید

 .کردند حتی اهل جاهلیت بر آن محافظت می

و سفارش به همسایه آن است که انواع نیکی را در حق همسایه دریغ نداری، از 

هدیه، سالم کردن، و روی خوش نشان دادن به هنگام مالقات با او، تفقد از : قبیل
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ضرر و زیان حسی و  حوال او، کمک به او در صورت نیاز و غیر آن، و دفع هرگونها

 .معنوی از او

. اش از او ایمن نباشد نفی ایمان از کسی کرده که همسایه صخدا و در واقع رسول

از تعظیم حقوق همسایه خبر داده و از این امر نیز که  صخدا و این تهدید رسول

 .زیان رساندن به او از گناهان کبیره است

نسبت همسایة صالح و غیر صالح  و این مسئله به: شیخ ابومحمد در ادامه گوید

متفاوت است، و آنچه شامل هر دو نوع است، خیرخواهی برای او و موعظة نیکو و 

دعای خیر و هدایت برای او، و ترک و دفع زیان از او، بجز در مواقعی که قوالً و 

 .عمالً زیان رساندن به او واجب باشد

اشاره کردیم، ولی نیکی با امی نیکیهایی است که بدان مهمسایة صالح سزاوار ت

ای  جلو او را در مقابل ارتکاب معاصی گرفت آن هم به گونه: همسایة ناصالح آن است

و همسایة کافر را به پذیرش  ،نیکو و بر حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر

اسالم موعظه کند، محاسن اسالم را برایش تعریف و با حکمت و آرامی وی را به 

ای اندرز دهد که مناسب حال  گونه و همسایة فاسق را به. م دعوت نمایدپذیرش اسال

او بوده و از ستیز و پرخاش با وی اجتناب نماید، و عیوب و لغزشهای او را بپوشد و 

اگر از آن بهره برد چه بهتر وگرنه به قصد . با آرامی او را از ارتکاب آن نهی کند

وی اعالم کند بلکه متنبه گشته و به راه تأدیب از وی دوری جسته و سبب آن را به 

 .راست بازگردد و از مناهی دست بردارد

 ـ همنشینی با صالحان مستحب است15
مثال همنشین صالح و همنشین بد، »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابوموسی

مند  حامل مسک، یا تو را از آن بهره: مثال حامل مسک و دمندة کورة آهنگری است

، و یا بوی خوش آن به مشام تو رسد، و دمندة کوره، یا خری از او می سازد، یا می

 .(متفق علیه) .«سوزاند و یا بوی بد آن تو را اذیت کند لباس تو را می
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این حدیث، دلیل بر نهی از همنشینی با کسانی : گفته است «الفتح»حافظ در کتاب 

نیز دلیلی است بر استحباب  است که همنشینی با آنان مایة اذیت در دین یا دنیا شود و

المثل را در آن باره  همنشینی با کسانی که نفع دینی و دنیوی دارند، و این ضرب

 .فرموده است

 ـ فضیلت نیکویی با دختران19
کرد ولی  زنی داخل شد که دو دختر با خود داشت و گدایی می: گوید ل عایشه

خرما را به او دادم و او دانه  در نزد من به غیر از یک دانه خرما چیزی نیافت، دانة

سپس بلند شد و بیرون . خرما را میان دو دخترش تقسیم کرد و خود، از آن نخورد

: ماجرا را عرض او کردم، فرمودندداخل شد،  صخدا رفت، به دنبال آن رسول

هرکس مبتال به این دختران شود، در قیامت برای او در مقابل آتش، پرده خواهند »

 .(لیهمتفق ع) .«بود

بدین جهت آن را بال نام نهاده است، : امام نووی در تفسیر حدیث فوق گفته است

چون عادتاً مردم جاهل آن زمان آنان را دوست نداشتند؛ چنان که خداوند در توصیف 

 :فرماید آنها می

﴿               ﴾  

 .(66 /نحل) 
و چون به یکی از آهنا مژدة والدت دختر دهند، چهرة او سیاه گشته و لربیز از خشم و کینه »

 .«می گشت
 

 ـ نیکی با خادمان13
خداوند این برادران شما را زیر دست »: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوذره

شما قرار داده است، پس هرکس از شما زیردستی داشت از خوراک خود به او 
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فرسا بر او تحمیل  خوراند، و از لباس خودش به او بپوشاند، و کار سخت و طاقتب

 .«نکند، و اگر چنین کاری را بر او تحمیل کرد خودش باید او را یاری دهد
 .(روایت از بخاری و ترمذی) 

 ـ نهی از زدن و ناسزا گفتن به خادمان16
غالمش بهتان و تهمتی هرکس به خادم و »: فرمود صپیامبر :گوید که س ابوهریره

 .«بزند که از آن بری است، در روز قیامت حد بر او جاری خواهد شد
 .(روایت از شیخین) 

 ـ صبر بر فوت فرزند15
یا : آمد و عرض کرد صخدا زنی به محضر رسول: گوید سابوسعید خدری( 1)

فرما تا در اند، برای ما نیز روزی را معین  مند شده اهلل، مردان از محضر تو بهره رسول

پس در فالن روز جمع : اید، فرمود دهی که از خداوند فراگرفته آن چیزی را به ما فرا

آمد و به آنان مسایلی را فرا داد که از خدا  صخدا شوید، همه جمع شدند، رسول

هرکدام از شما که سه تا فرزند از دست داده باشد، در »: فرمود فراگرفته بود، سپس

دو : زنی عرض کرد. رده و سپری در مقابل آتش خواهند بودروز قیامت برای وی پ

و دو فرزند، و دو : فرزند نیز چناند؟ و دو مرتبه آن را تکرار کرد، پیامبر فرمودند

 .(متفق علیه) .«فرزند، و دو فرزند

 .(متفق علیه) .«سه فرزند نابالغ»: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره( 2)

دوست بدارد بندگان نیز او را دوست ـ خداوند هرکسی را 11

 دارند می
گمان اگر خداوند بندة خود را  بی»: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره

دارد، تو نیز او را  خداوند فالنی را دوست می: دوست داشت جبرئیل را ندا فرماید

ندا سپس جبرئیل در آسمانها . دارد دوست بدار، آنگاه جبرئیل نیز او را دوست می

خداوند فالن بنده را دوست دارد شما هم او را دوست بدارید، آنگاه اهل : کند می
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دارند، و در نزد اهل زمین نیز مورد قبول قرار خواهد  آسمانها نیز او را دوست می

 .(متفق علیه) .«گرفت

اش، هدایت و نعمت او است؛ محبت مالئکه برای بندة خدا،  محبت خدا برای بنده

ار و ستایش او است؛ و محبت مخلوقات نیز عبارت از میل قلبی و اشتیاق دعا و استغف

و آرزوی آنان برای مالقات با او است که آن هم به سبب اطاعت او از پروردگار به 

 .آید دست می

 ـ حشر انسان با کسی است که او را دوست داشته است14
آید  یامت میی قک: کرد صخدا مردی عرض رسول :گوید که س مالک انس بن( 1)

نماز و روزه، و : اید؟ عرض کرد ای برای آن آماده کرده چه توشه: اهلل؟ فرمود یا رسول

ولش را دوستدارم، ام، ولی من خدا و رس صدقة چندان زیادی را برایش آماده نکرده

 .(متفق علیه) .«حشر تو با کسی است که دوستش دارید»: پیامبر فرمود

در حدیث فوق راه و روش  صخدا رسول :گوید ةصاحب کتاب شرح المشکا

حکیمانه در پیش گرفته است، زیرا او از زمان وقوع قیامت سؤال کرده، و اینکه چه 

تو کجا و دانش زمان وقوع : شود شود؟ و غیر مستقیم به او یادآور می وقتی برپا می

س ه توشة آن روز است که از آن سؤال کنی، پاقیامت کجا؟ آنچه برای تو مهم است ر

 .آن را مهیا نمایید

امتثال امر خدا و رسول او و اجتناب از نواهی ایشان و متأدب : امام نووی گوید

 .شدن به آداب شرعیه، نشانة محبت خداوند و رسولش در حق او است

بینی که  کسی را می: شد صخدا عرض رسول :گوید که سابوموسی اشعری( 2)

انسان با کسی »: محلق نشده است، فرمودبه آنان  دارد ولی هنوز قومی را دوست می

 .(متفق علیه) .«گردد که در دنیا دوستش داشته است حشر می

 ـ نفقه بر اهل و عیال50
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نفقة انسان بر اهل و »: فرمود صخدا رسول :گوید که سابومسعود انصاری

 .(روایت از شیخین و ترمذی) .«اش، صدقه است خانواده

 ـ مهمانداری چند روز است؟57
با چشمان خود دیدم و با گوشهای خود شنیدم که : گوید س ابوشریح عدوی (1)

هرکس به خدا و روز آخرت ایمان دارد باید به مهمان و »: فرمود صخدا رسول

روز است و  یک شبانه: جایزة او چیست؟ فرمود: جایزة او احترام بگذارد، عرض کردند

و هرکس به خدا و روز . روز است و بیش از آن صدقه است مهمانداری سه شبانه

روایت از شیخین و ). «آخرت ایمان دارد باید سخن نیکو بگوید یا ساکت بماند

 .(ترمذی

مهمانداری سه روز است و »: فرمود صخدا رسول :ابوشریح کعبی گوید که( 2)

و . و هرگونه انفاقی بر مهمان بیش از آن، صدقه است. روز است جایزة آن یک شبانه

 .«ل نیست نزد میزبان آن قدر اقامت نماید تا او را به تنگنا اندازدبرای مهمان حال
 .(ماجه و ترمذیابن روایت از نسائی، ) 

 

 ـ نهی از دروغ51
تر نبود، و گاهی  خدا هیچ خلقی از دروغ مبغوض به نزد رسول»: گوید ل عایشه

قدر دچار جنگ درونی  گفت ولی بعد از آن آن دروغ می صخدا کسی نزد رسول

 .(روایت از ترمذی) .«گشت شد که ناچار وادار به توبه می یم

 ـ ناسزا و فحاشی، زشت و مکروه است55
ناسزا گفتن و فحاشی »: فرمود صخدا رسول :گوید که سعبداهلل بن مسعود

 .«مسلمان، فسوق و خروج از منهج دین است و جنگیدن او کفر است
 .(روایت از شیخین و ترمذی) 



 فقه جامع بانوان                                                                                          524

 

 مـ معاشرت با مرد59
هرکجا باشی تقوای خدا پیشه  :به من گفت صخدا رسول»: گوید س ابوذر( 1)

کن و به دنبال گناه کار نیک انجام بده تا گناه محو شود، و با اخالق نیک با مردم رفتار 

 .(روایت از شیخین و ترمذی) .«کن

گردد  داخل بهشت نمی»: فرمود صخدا رسول :گوید که س عبداهلل بن مسعود( 2)

گردد آن  ای کبر در دل داشته باشد، و داخل دوزخ نمی ه به اندازة دانة رازیانهکسی ک

 .«ای ایمان در دل داشته باشد کس که به مقدار دانة رازیانه
 .(روایت از مسلم، ابوداود، ابن ماجه، و ترمذی) 

 ـ نهی از مجادله53
در هرکس دروغ را ترک کند »: فرمود صخدا رسول :گوید که س مالک انس بن

شود، و هرکس جدال  حالی که بر باطل باشد در اطراف بهشت برای او قصری بنا می

شود، و  را ترک کند در حالی که بر حق است برای او در وسط بهشت قصری بنا می

.«شود هرکس اخالق خود را نیکو نماید برای او در باالی بهشت قصری بنا می
 .(روایت از ابن ماجه و ترمذی) 

 شرم و حیاءـ پیرامون 56
حیاء از ایمان است، و ایمان در »: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره

 .«شرمی در دوزخ است شرمی است و بی بهشت است، و ناسزا و فحاشی از بی
 .(روایت از ترمذی) 

 ـ دعای مظلوم55
: جبل را به یمن فرستاد و فرمود معاذبن صخدا رسول :گوید که ب عباس ابن

 .«ای وجود ندارد لوم حذر کن، چون میان آن و خدا پردهاز دعای مظ»
 .(روایت از شیخان و ترمذی) 
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 ـ پیرامون صبر51
تقاضای مال کردند و  صخدا افرادی از انصار از رسول: گوید س ابوسعید

هرمالی به نزد من باشد از شما »: به آنان بخشش داد، سپس فرمود صخدا رسول

سازد، و  نیاز می نیاز بنمایاند، خداوند او را بی ا بیکنم، و هرکس هم خود ر دریغ نمی

هرکس خود را از تکدی و گدایی پاک دارد، خداوند او را از آن پاک نگه خواهد 

کند، و به هیچ  داشت، و هرکس صبر بر خودش تحمیل کند خداوند او را صبور می

 .«تر از صبر عطا نشده است احدی بخششی بهتر و واسع

 انهای دو چهرهـ پیرامون انس54
بدترین انسانها به نزد خداوند در »: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره

 .(روایت از شیخان و ترمذی) .«باشند روز قیامت انسانهای دو چهره می

 ـ پیرامون سخن چینی90
انسان سخن چین داخل »: فرمود دم میشنی صخدا از رسول :گوید که س حذیفه

 .(ت از شیخین و ترمذیروای) .«گردد بهشت نمی

 ـ پیرامون تواضع97
کاهد، و خداوند  صدقه از مال نمی»: فرمود صخدا رسول :گوید که س ابوهریره

کند، و هرکس برای رضای خدا از  برای انسان در برابر گذشت جز عزت زیاد نمی

.«خداوند فقط رفع منزلت به او خواهد بخشید ،خود فروتنی نشان دهد در پاداش آن
 .(یت از مسلم و ترمذیروا) 

به پایان  13/6/1664ورخة پایان الهی ترجمة این کتاب در م در سایة الطاف بی

 . رسید

 ىآله وصحبه ومن سار عّل ىدنا حممد وعّليس ى وصل وسّلم عّلنيواحلمداهلل رب العامل
 !نيآم. نيوم الدي دعا بدعوته إىلهنّجه و

 ، سردشت
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