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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 أ  ...................................................................... مطالب فهرست

 ١ ................................................................... مترجم شگفتاریپ
 ١ ................... :نمود میتقس عمده بخش سه به توان یم را اسالم نیقوان و احکام

 ٢ ................................................................................... :فقه گاهیجا
 ٤ ............................................... :»ضاحینوراال« کتاب ی سندهینو یوگرافیب

 ٦ .............................................................................. :متون ی ترجمه
 ٧ .................... :رسد یم نظر به الزم نکته چند ذکر حاضر، ی ترجمه ی درباره اما

 ١٠ .................................................................... مؤلف یمقدمه

 ١٣ .................................................................... )یزگیپاک و یپاک( طهارت کتاب

َهاَرة ِکَتاُب   ١٤ ...................................................................... الطَّ

 ١٥ .................................................. )یزگیپاک و یپاک( طهارت کتاب

 ١٧ ........................................... :آب با ،]پاک[ عاِت یما شدن مخلوط] احکام[

 ١٩ .................................. )]ُسْؤر( خورده مین و ی مانده پس آِب  احکام: [فصل

 از زیتم و پاک یزھایچ ییشناسا و صیتشخ یبرا جستجو و تالش رامونیپ: [فصل
 ٢١ ................................................................................... ]ھا آن ریغ

 ٢٢ .................................................. ]ھا چاه یھا آب احکام رامونیپ: [فصل

 یقضا ای و ،یآلودگ و نجاست از ییرھا ای مزاج؛ اجابت[ استنجاء رامونیپ: فصل
 ٢٥ ..................................................................................... ]حاجت

 که ییزھایچ و است؛ زیجا ھا بدان نمودن استنجاء که ییزھایچ ی درباره: [فصل
]باشد یم مکروه آن، انجام که آنچه رامونیپ و است؛ مکروهھا  آن با کردن استنجاء

 ............................................................................................... ٣٠ 
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 ٣٣ ............................................... :]وضو ارکان[ وضو احکام رامونیپ: فصل

 ٣٦ ..............................]دارند تعّلق وضو احکام به که یفروعات رامونیپ: [فصل

 ٣٨ ......................................................... ]وضو یھا سّنت رامونیپ: [فصل

 ٤٢ ................................... .]است زیچ چھارده که وضو آداب یدرباره: [فصل

 ٤٤ ........................................................ ]وضو مکروھات یدرباره: [فصل

 ٤٥ ............................................ ]وضو یھا یژگیو و اوصاف رامونیپ: [فصل

 ٤٨ . ]سازند یم باطل و تباه را وضو که ییزھایچ و وضو یھا شکننده رامونیپ: [فصل

 ٥١ ...................... ]سازند ینم باطل و تباه را وضو که یزیچ ده رامونیپ: [فصل

 ٥٢ ............................... گردانند یم واجب را غسل که یموارد یدرباره: فصل

 ٥٥ ................................. شود ینم غسلھا  آن از که یزیچ ده یدرباره: فصل

 ٥٦ ........................................................... ]غسل فرائض رامونیپ: [فصل

 ٥٨ ........................................................]غسل یھا سّنت رامونیپ[ :فصل

 ٦٠ ............................................... ]غسل مکروھات و آداب رامونیپ: [فصل

 ٦١ .................................................... ]مستحب و سّنت یھا غسل: [فصل

 ٦٥ ...................................................................................... ّممیت رامونیپ: باب

ِم التَّ  َباُب   ٦٦ ........................................................................ َیمُّ

 ٦٨ ............................................................... ّممیت رامونیپ: باب

 ٧٧ ...................................................................... ها موزه بر مسح رامونیپ: باب

یِن  یَعلَ  الَمسِح  باب  ٧٨ .......................................................... الُخفَّ

 ٧٩ .................................................. ها موزه بر مسح رامونیپ: باب

]آن امثال و) پانسمان و باند ،یبند شکسته یتخته( رهیجب بر مسح رامونیپ: [فصل
 ............................................................................................... ٨٤ 

 توّلد از پس که یخون[ نفاس ؛]زن ی انهیماه عادت و یقاعدگ[ ضیح رامونیپ: باب
 ٨٧ ................................................................. ِاستحاضه و ؛]شود یم یجار فرزند

َفاِس  ِض یالَح  َباُب   ٨٨ .............................................. َواِالسِتَحاَضةِ  َوالنِّ



 ج   فهرست مطالب

 از پس که یخون[ نفاس ؛]زن ی انهیماه عادت و یقاعدگ[ ضیح رامونیپ: باب
 ٩٠ ......................................... ِاستحاضه و ؛]شود یم یجار فرزند توّلد

 ٩٩ .................................................. ها آن یپاکساز و ها یناپاک و ها نجاست: باب

َهاَرةُ  اَالنَجاِس  باُب   ١٠٠ ..................................................... َعنَها َوالطَّ

 ١٠١ ................................... ها آن یپاکساز و ها یناپاک و ها نجاست: باب

 ١٠٦ ......... ]گردد یم پاک) ییرایپ پوست و دباغت با( مردار، وانیح پوست: [فصل

 ١٠٩ ................................................................................................. نماز کتاب

الةِ  ِکَتاُب   ١١٠ ...................................................................... الصَّ

 ١١١ ......................................................................... نماز کتاب

 ١٢١ ................ ]است مکروهھا  آن در نماز گزاردن که ییھا وقت رامونیپ: [فصل

 ١٢٧ .................................................................................... اذان رامونیپ: باب

َذاِن  َباُب 
َ
 ١٢٨ ........................................................................ األ

 ١٢٩ ............................................................... اذان رامونیپ: باب

 ١٣٧ ................................................................ نماز ارکان و طیشرا رامونیپ: باب

َالةِ  ُشُروِط  َباُب  رَکاِنَها َو  الصَّ
َ
 ١٣٨ .................................................... أ

 ١٣٩ ............................................. نماز ارکان و طیشرا رامونیپ: باب

 ١٤٩ ..... ]رندیگ یم تعّلق آن، فروع و نماز یھا شرط به که یموارد ی درباره: [فصل

 ١٥٥ ............................................................ نماز واجبات انیب در: فصل

 ١٦٠ .......................................................... نماز یھا سّنت انیب در: فصل

 ١٧١ ............................................................... نماز آداب از یبرخ: فصل

 یادا یچگونگ یعنی[ نماز افعال دادن قرار ھم یرو و بیترک ی نحوه رامونیپ: فصل
 ١٧٣ ........................................................ ]سالم تا مهیتحر ریتکب از نماز،

 ١٨١ ..................................................... یشنمازیپ و امامت] و جماعت نماز: [باب
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 ١٨٢ ...................................................................... اِالَماَمةِ  َباُب 

 ١٨٣ ..................................... یشنمازیپ و امامت] و جماعت نماز: [باب

 ١٨٩ ......................................................... ]جماعت ترک یعذرھا: [فصل

 و تراند؛ ستهیبا و تر ستهیشا ،یشنمازیپ و امامت به که یکسان انیب در: فصل
 دادن سازمان و کردن فیرد و نمودن منّظم و کردن مرّتب انیب در نیھمچن
 ١٩١ ..................................................................................... ھا صف

 از شیخو امام فراغت از پس آن، ریغ و واجبات از یمقتد که آنچه رامونیپ: فصل
 ١٩٩ ....................................................................... دھد یم انجام نماز

 ٢٠٠ .................................................. ]لتیفض و یچگونگ[ رامونیپ: فصل

 ٢٠٧ .......................................................................... نماز یها فاسدکننده: باب

َالة ُیفِسُد  َما َباُب   ٢٠٨ ............................................................. الصَّ

 ٢١٠ ....................................................... نماز یها فاسدکننده: باب

 ٢١٧ ................................. ]گرداند ینم فاسد را نماز که آنچه رامونیپ[ :فصل

 ٢١٩ ..... ]نماز مکروھات یعنی باشد؛ یم مکروه نماز در که یموارد رامونیپ: [فصل

 از که عبورکننده ندادن اجازه و گاه سجده یجلو در ُستره دادن قرار رامونیپ: فصل
 ٢٣١ ............................................................... کند عبور نمازگزار یجلو

 ٢٣٥ ...... ستین مکروه نمازگزار یبرا نماز، درھا  آن انجام که یامور رامونیپ: فصل

 نمودن قطع که آنچه و گرداند یم واجب را نماز کردن قطع آنچه رامونیپ: فصل
 ٢٣٧ ........................... ]مسائل و احکام گرید از[ آن ریغ و کند یم زیجا را نماز

 ٢٤١ ............................................................................... وتر نماز رامونیپ: باب

 ٢٤٢ ......................................................................... الِوترِ  َباُب 

 ٢٤٤ .......................................................... وتر نماز رامونیپ: باب

 ٢٥٠ ............................................................ نفل ینمازھا انیب در: فصل

 گزارده نشستن از شیپ و مسجد به شدن داخل از پس که ینماز رامونیپ: فصل
 یعنی[ شود یم گزارده چاشت وقت در که ینماز و ؛]المسجد ةیتح یعنی[ شود؛ یم



 ه   فهرست مطالب

 ٢٥٥ ...................................................... یدار زنده شب و ؛]یالُضح صالة

 و پا چھار بر) نفل( نماز گزاردن و نشسته حالت به نفل نماز گزاردن رامونیپ: فصل
 ٢٦٢ ................................................................................... .یسوار

 کجاوه و[ یسوار و پا چھار یباال بر واجب و فرض ینمازھا گزاردن رامونیپ: فصل
 ٢٦٧ ............................................................................. ]روان تخت و

 ٢٦٨ ................................................ یکشت در نماز گزاردن رامونیپ: فصل

 ٢٧١ ..............................................................حیتراو نماز رامونیپ: فصل

 ٢٧٥ ................................................... کعبه ی خانه در نماز گزاردن رامونیپ: باب

َالةِ  َباُب   ٢٧٦ ........................................................... الَکعَبةِ  ِفي الصَّ

 ٢٧٧ ..................................... کعبه ی خانه در نماز گزاردن رامونیپ: باب

 ٢٧٩ ........................................................................... مسافر نماز رامونیپ: باب

 ٢٨٠ .............................................................. الُمَساِفرِ  َصَالةِ  َباُب 

 ٢٨٢ ...................................................... مسافر نماز رامونیپ: ببا

 ٢٩١ ........................................................ دردمند و ماریب افراد نماز رامونیپ: باب

 ٢٩٢ .............................................................. الَمِریِض  َصَالةِ  َباُب 

 ٢٩٣ ........................................ دردمند و ماریب افراد نماز رامونیپ: باب

 ٢٩٨ .............................................. روزه و نماز کردن ساقط رامونیپ: فصل

 ٣٠١ ............................................ »شده فوت ینمازها آوردن قضا« رامونیپ: باب

 ٣٠٢ ............................................................... الَفَواِئِت  َقَضاءِ  َباُب 

 ٣٠٣ ............................... »شده فوت ینمازها آوردن قضا« رامونیپ: باب

 از یا پاره و امام؛ همراه به] و جماعت با[ فرض ینمازها افتنیدر رامونیپ: باب
 ٣٠٩ ..................................................................... یاسالم مسائل و احکام گرید

 ٣١٠ .............................................................. الَفِریَضةِ  ِادَراِك  َباُب 
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 از یا پاره و امام؛ همراه به] و جماعت با[ فرض ینمازها افتنیدر رامونیپ: باب
 ٣١١ ................................................... یاسالم مسائل و احکام گرید

 ٣١٧ ...................................................................... سهو ی سجده رامونیپ: باب

هِو  ُسُجودِ  َباُب   ٣١٨ ............................................................... السَّ

 ٣٢٠ .................................................... سهو ی سجده رامونیپ: باب

 ٣٢٦ ......................... طھارت و نماز در دیترد و شک آمدن شیپ رامونیپ: فصل

 ٣٣١ .................................................................... تالوت ی سجده رامونیپ: باب

َالَوةِ  ُسُجودِ  َباُب   ٣٣٢ ............................................................... التِّ

 ٣٣٤ ................................................... تالوت ی سجده رامونیپ: باب

 ٣٤٢ ................. ]است مکروه شکر ی سجده ،/فهیابوحن امام دگاهید از: [فصل

 ٣٤٣ ......................... ناگوار ی حادثه و بتیمص ھر دفع یبرا تیاھم با یا دهیفا

 ٣٤٥ ........................................................................... جمعه نماز رامونیپ: باب

 ٣٤٦ ...................................................................... الُجُمَعةِ  َباُب 

 ٣٤٨ ....................................................... جمعه نماز رامونیپ: باب

 ٣٥٩ ......................... قربان دیع و فطر دیع  ینمازها مسائل و احکام رامونیپ: باب

 ٣٦٠ ...................................................................... الِعیَدیِن  َباُب 

 ٣٦٢ ................ قربان دیع و فطر دیع ینمازها مسائل و احکام رامونیپ: باب

 ٣٧٣ .............................................. »خسوف نماز« و »کسوف« نماز رامونیپ: باب

 ٣٧٤ ......................................... َواِالفَزاِع  َوالُخُسوِف  الُکُسوِف  َصَالةِ  َباُب 

]یگرفتگ ماه[ »خسوف نماز« و] یگرفتگ دیخورش[ »کسوف« نماز رامونیپ: باب
 ................................................................................... ٣٧٥ 

 ٣٧٩ ...................................................... ]باران طلب[ استسقاء نماز رامونیپ: باب



 ز   فهرست مطالب

 ٣٨٠ .................................................................. اِالسِتسَقاء َباُب 

 ٣٨١ ...................................... ]باران طلب[ استسقاء نماز رامونیپ: باب

 ٣٨٧ ............................................................................ خوف نماز رامونیپ: باب

 ٣٨٨ ................................................................ الَخوِف  َصَالةِ  َباُب 

 ٣٨٩ ........................................................ خوف نماز رامونیپ: باب

 ٣٩١ ............................................................ جنائز مسائل و احکام رامونیپ: باب

حَکاِم  َباُب 
َ
 ٣٩٢ ...............................................................الَجَناِئزِ  أ

 ٣٩٤ ........................................... جنائز مسائل و احکام رامونیپ: باب

 ٤٠٨ .................................................... ]جنازه نماز احکام رامونیپ: [فصل

 ٤١٤ .................. ]دارند تعّلق جنازه نماز به که مسائل و احکام از یا پاره: [فصل

 ٤١٩ ........................ تیم دفن و جنازه حمل] مسائل و احکام[ رامونیپ: فصل

 ٤٢٧ ........................................قبرھا ارتیز] مسائل و احکام[ رامونیپ: فصل

 ٤٣٣ ........................................................................ دیشه احکام رامونیپ: باب

ِهیدِ  َاحَکاِم  َباُب   ٤٣٤ ............................................................... الشَّ

 ٤٣٥ ...................................................... دیشه احکام رامونیپ: باب

 ٤٤١ ............................................................................................... روزه کتاب

وِم  ِکَتاُب   ٤٤٢ ..................................................................... الصَّ

 ٤٤٣ ....................................................................... روزه کتاب

 ٤٤٩ .............................. ]آن اقسام و روزه ی مشّخصه و صفت رامونیپ: [فصل

 شرط ھا، آن در تین نمودن نییتع و شب در کردن تین که یموارد رامونیپ: فصل
 ٤٥٧ ................................................................................... باشد یم

 ثابت] ھا ماه گرید و رمضان[ ماه ھالل آن، ی لهیوس به که آنچه رامونیپ: فصل
 ٤٦١ ................................. ]الشک ومی[ شک روز ی روزه ی درباره و گردد؛ یم
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 ٤٦٧ .................................................. گردانند ینم فاسد را روزه که یموارد: باب

وَم  ُیفِسُد  َال  َما َباُب   ٤٦٨ .......................................................... الصَّ

 ٤٦٩ ..................................... گردانند ینم فاسد را روزه که یموارد: باب

 یقضا همراه به کّفاره ی کننده واجب و روزه ی فاسدکننده که یموارد رامونیپ: باب
 ٤٧٣ ............................................................................................. باشند یم آن

وُم  بهِ  َیفُسُد  َما َباُب  اَرةُ  ِبه َتِجُب  َو  الصَّ  ٤٧٤ ......................... الَقَضاءِ  َمَع  الَکفَّ

 همراه به کّفاره ی کننده واجب و روزه ی فاسدکننده که یموارد رامونیپ: باب
 ٤٧٥ ............................................................. باشند یم آن یقضا

 وجوب از پس[ انسان ی عھده و ذّمه از را کّفاره که یموارد و کّفاره؛ رامونیپ: فصل
 ٤٧٧ .................................................................. .گرداند یم ساقط ،]آن

 ٤٨١ ..... گرداند یم واجب کّفاره، بدون] را قضاء و[ فاسد را روزه آنچه رامونیپ: باب

وَم  ُیفِسُد  َما َباُب  اَرةٍ  َغیرِ  ِمن الصَّ  ٤٨٢ ............................................. َکفَّ

 ٤٨٣ گرداند یم واجب  کّفاره، بدون] را قضاء و[ فاسد را روزه آنچه رامونیپ: باب

 ٤٨٨ ...................................................................................... :فصل
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 شگفتار مترجمیپ

و  یرخشان به پرتو روشنن راست؛ آن که اختران یزد جھان آفرین، ایسپاس و آفر
دِن یکه پرست یا نندهینده؛ آفریاند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پا او تابنده یپاک

خوشگوار؛ ھست کننده از ست یکه خواستن جز از او ن یا اوست سزاوار. دھنده
 ی؛ در پایبندگان از خوار ی ؛ ارجمند گردانندهیست کننده پس از ھستی؛ نیستین

، او راست ییبنده؛ خدایاو راست ز ی؛ پادشاھیکشان از سرور گردن ی افکننده
نه او را  ینادان یو بس؛ ھر آن که از رو یاز درگاه او جو یو برتر یدرخورنده؛ بلند

 دارد، بدوست. یھر چه نام ھست ید؛ ھستیناچار بدو رسد، گزند او یگز
ـــد ـــان را بلن ـــت یجھ ـــو یو پس  ییت

 

 ییتــو ی، ھــر چــه ھســتیا نــدانم چــه 
 

ان ینده؛ جھانی؛ گمراھان را راه نمانیشیمبران پیشرو پین؛ پیمبر بازپسیو درود بر پ
گاھاننده؛ به ھمه زبانیرا به ن آواز او وشان ینام او ستوده و گوش پند ن یک و بد آ

 شنونده.
او باد. تا باد و آب و  ی دهیشان پسندیده و خویاران گزین درود و سالم بر یو ھمچن

 ١نش بر کار است و گل بر شاخسار ھم بستر خار.یآتش و خاک در آفر
جلب  یمھم و اساس ی در شروع، مترجم، توجه خوانندگان محترم را به چند نکته

 کند: یم

)١( 

 م نمود:یتوان به سه بخش عمده تقس یرا من اسالم یاحکام و قوان

وجود دارد و توسط رسول  ید، در نھاد ھر انسانیاصول عقا د:یالف) اصول عقا
م و یاز تعال یا شود و پاره یو ارشاد م ییشه و خرد، بدان راھنمایاند یعنی، یباطن

 کنند. ید مییاند که حکم عقل را تأ ن ارتباط وارد شدهیدر ا یاسالم یدستورھا
از خداوند بلند مرتبه که ن علم، یاز احکام است. در ا نگونهیادار  علم کالم، عھده

 . ق)  ھ ۶۸۱-۶۲۳( ینیبا از عطا ملک جویز یا قطعه -١
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و  - ج مرتبت یژه حضرت ختمیبه و -امبران ینش است و از صفات او و از پیمبدأ آفر
بحث  یگر مسائل اعتقادیز و دیروز رستاخ یات پس از مرگ و پاداش و جزایاز ح

 یاجتھاد یا از اعتقادات را به گونه نگونهیا، واجب است یکند. بر ھر فرد مسلمان یم
 قرار دھد. یمورد بررس یتعّقل

لت یلت و رذیر و شر، فضیان خیدار ب ، عھدهیاحکام اخالق :یب) احکام اخالق
سته یسته و بایار شایل، بسیاز رذا یو دور یاخالق یایقت، تخّلق به سجایاست. در حق

د و یتأکآن،  ی داشته و درباره یژه و خاصّ ین توجه وز به آین مقدس اسالم نیاست و د
 از احکام و مسائل است. نگونهیاگاه درس و بحث یه نموده است. علم اخالق، جایتوص

ھر  یبرا یف عملین و وظایقوان ی از احکام، مجموعه نگونهیا :یج) احکام فقھ
ا به نحو یا به طور مشروح و یزند  یان که ھر چه از مکّلف سرمین بیباشد به ا یمکّلف م

 در اسالم آمده است. یکلّ 
شه و اجتھاد به یپس از اند ینگونه است که نخست آدمیب امور سه گانه، بدیترت

، یاسالم؛ دستورات اخالقآنگاه  شود؛ یگرود و مسلمان و حقگرا م ید میاصول عقا
 یعنی، یعمل رش احکامیپذ ید و انسان را براینما یب میرا تھذ ینفوس ھر مسلمان

نجاست که فقه پا یسازد. ا ی، آماده میگر احکام و مسائل اسالمیعبادات و معامالت و د
 کند. یدا میپ یف و مکّلف ھر دو در قلمرو اعمال انسان، تجلّ ینھد و تکل یبه صحنه م

)٢( 

 گاه فقه:یجا

را با دقت مورد توجه  یو اصول یقت بنگرد و مسائل فقھیھرگاه انسان با چشم حق
ند و به دور از تعّلقات و ک کنه پاکیو  یداور شیقرار دھد و قلب را از تعصب و پ

ند، با ید و منصفانه به قضاوت بنشینما یخاص، فقه و اصول را بررس یھا یوابستگ
مت کدانش و ح ی ه فقه و اصول جوھرهکرد کامل اعتراف خواھد کصراحت و صداقِت 

ت کامل حرکر تیه در مسکاست  یزیت است، چیو اخالق و معنوت یه و تربکیو تز
و  یشرفت مادیت و پکر و بریبه خ یابیدست ی لهیوشش را تنھا وسکد و تالش و ینما یم

و  یو فرھنگ یو نظام یاسیو س یو اجتماع یو فرد یو اخرو یوی، و دنیمعنو
 ند.ک یم یمعرف یو خانوادگ یو عباد یاقتصاد
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مند، و  ح بھرهیامل و صحک ینیب ه از جھانکا یاست فعال و پو یا فقه و اصول گوھره
ان قابل انطباق است، و کر مییط و اوضاع و احوال و تطّور زمان و تغیشرا یبا دگرگون
 باشد. یو... م ی، معنوی، مادیاسی، سی، اقتصادی، اجتماعیفطر یازھاین یپاسخگو

را قبول  یریاست، افراط و سختگ یرو انهیاعتدال و م ی فقه و اصول، سرچشمه
ه ک یزیس را به چکچ یرد و ھیپذ یرا نم یبند و بار یه ِاھمال و بکندارد ھمانگونه 

 یمبتن یو اصول ین فقھیام و قوانکند. احینما یلف نمکخارج از توان و قدرت او باشد م
ار یمعه کل و برھان و منطق ھستند یبر دل کیروشن و مت ی فلسفه یبر عدالت و دارا

 ح است.یت صحیم و روایر درست و عقل سلکف ھا، آن صیتشخ
را  یام و دستورات شرعکھا و اح م و آموزهیتعال یعت اسالم، به خوبیقت شریدر حق

ه ک - یو اصول ینظران فقھ ان نموده است و علما و دانشمندان و مجتھدان و صاحبیب
مسائل  ی هیلکخود،  ی لصانهوقفه و مخ یبا تالش ب -شان باد کرحمت خدا بر روان پا

ن مورد از خود به یرا در ا یبا ارزش یھا تابکنموده و  یآور ن را جمعیمربوط به د
ه کاند  افتهیدست  یث به اصول و قواعدیاند و در پرتو قرآن و حد ادگار گذاشتهی

ه در زمان کرا  یم مسائلکسازند و ح یرا سھل و آسان م یام شرعکاستنباط اح
ن اصول و یبه ا ییوست با آشنایا بوقوع خواھند پینبوده و بعدھا حادث شده و  جامبریپ

 گردد. یقواعد روشن م
گاه یما الزم است تا ارزش و جا یھا ان و طلبهیبر جوانان و نوجوانان و دانشجو

ھا  آن ارکھا احترام بگذارند و آثار و اف شمندان مذاھب را پاس دارند و بدانیفقھاء و اند
امبران ارشادند و یتند و پیچراغ ھداھا  آن هکقرار دھند، چرا  یت مورد بررسرا با دق

ت و ارشاد یت ودست طالبان ھدایه گمراھان را ھداکان مردمند یامانتداران خدا در م
 رسانند. یرند و به مقصد میگ یرا م
ه از کده است یرت نافذ را به آنان بخشیع، عقل سرشار و بصیخداوند فھم وس 

شف حقائق و غوامض ک، مصون باشند و آنان را در یرکو فساد ف یو خطا در رأاشتباه 
ه کھا است  متکح ی نهیشان گنجیھا شان ظرف معارف و دلیھا نهیدھد، س یاریعلوم 

 که خشکنیسازند بدون ا یراب میه مردم را سکھستند  یجوشان یھا به سان چشمه
و دور  یمکتر است و  یشرفته و مترقیشتر باشند پیب یان مّلتیشوند؛ ھر چند در م

 است.  یماندگ بودنشان از ملت موجب انحطاط و عقب
ر یشود و شمش یزدود، خاموش م یرا م یزندگ یھا یکیه تارک یبا مرگ عالم، چراغ
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منھدم  یان عظمت امت اسالمکاز ار ینکشود و ر یند مکه مدافع حق بود، ک یا برنده
اخ کھمچنان بر دوام و  یکینداشته باشد تار ینیجانش، ین عالمیگردد و ھرگاه چن یم

شود و حشراِت فتنه  یم یھا مستول ن و خرافات و اوھام بر عقلکر یعظمت ھم چنان ب
 یستگیه شاکشوند  ین مجالس میصدرنش یسانکگردند و  یدر فضا ظاھر م یو گمراھ

با علم و  ینسبتچ یه ھکنند ینش یفقاھت و ِافتاء م یرسکبر  یآن را ندارند و افراد
م شده و علم کر و خرافات و بدعتھا حایت ندارند و اساطیت و درایدانش و فقاھت و روا

 رد.یگ یھمه جا را فرا م یجه گمراھیبندد و در نت یبرم یقیحق
فقاھت و  ی شقراوالن عرصهیعلم و دانش و پ ی داران عرصه هیعلما و فقھا و طال

ن و آن و انباشته یار اکآرا و اف ی مغزشان صندوقچهه کنبودند  یسانک ی ت از زمرهیدرا
شان  یل و محل زندگین مسایا یایجھان و زبانشان گو یعلم یھا ن و فرمولیاز قوان

نور علم و دانش، تمام ھا  آن هکھاست بل تابخانهکھا و هیھا و نظام مدارس و دانشگاه
فشان سخت یه وظامان و تقوا روشن ساخته و نسبت بیوجودشان را به نور خدا و ا

رخواه و یبندتر بودند و نسبت به ھمه، خ یردند و از ھمه پاک یت میاحساس مسئول
 دلسوز و مشفق و مھربان بودند.

ام و کن، احیه با تالش و تفّقه در دکبودند  یمجاھد یور و فقھایھا مجتھداِن غ آن
بزرگ فقه و راث یاستخراج، و م یو الھ ینبو کپا ی عت را از سرچشمهیمسائل شر

 یبشر ی شرفت تمدن به جامعهیات زمان و پیرا ھماھنگ با مقتض یحقوق اسالم
ه کداشتند  یارزان یاستوار و متعال یان چنان تمدن و فرھنگیعرضه نمودند؛ و به جھان

آن درخت پر بار  ی رد؛ از دوحهیپا گ یه ثقافتک یاریتا جھان بر پا است در ھر د
 راب گشته است.یاض آن سیف ی چشمهوند خورده و از سریعت پیشر

)٣( 

 »:ضاحینوراال«کتاب  ی سندهینو یوگرافیب

نبُاليليمرص ابواالخالص، حسن بن عامر بن عيلن کتاب، عالمه، یمؤلف ا ُ ، ، رشُ
 است. یقمر یشه در قرن دھم ھجریآوران اند ن نامیمتفکر وارسته و از بزرگتر

در مصر، چشم به جھان » شربا بلولة«به نام  ی. ق ، در شھر  ھ ٩٩٤او در سال 
 گشود.
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ب، مفّسر، محّدث، زاھد، پارسا، عابد و از بزرگان علماء و صاحب یه، ادیفق یفرد یو
 آمد. یش به شمار مینظران عھد خو

 ن افراد اشاره نمود:یتوان به ا یم یاز استادان و
 یمحبّ ؛ عالمه یریحرن؛ امام عبدالله یریخ عبدالرحمن مسی؛ شیخ محمد حمویش

 .یبن غانم مقّدس یخ علیو ش
 ھا اشاره کرد: نیتوان بد یم یو از شاگردان و

ل یو عالمه اسماع ین ارمناویخ شاھی؛ شید احمد حموی؛ سیعالمه احمد عجم
 .ینابلس

مانده  یاز علوم مختلف بر جا یادیفات زیاز عالمه، ابواالخالص، حسن بن عمار، تأل
 عبارت است از: ھا، آن نیکه مھمتر

؛ مختصر »امداد الفتاح«ضاح با عنوان ی؛ شرح نور اال»ضاح و نجاة االرواحينور اال«

 يمراق«(در علم فقه)؛ » ابن وهبان ي هرشح منظوم«؛ »الفالح يمراق«ضاح با نام ینور اال

(شرح » ة درر االحكاميبغ االحكام يف ية ذويغن«د و عبادات)؛ ی(در علم توح» السعادات
 غرر االحکام) و...درر االحکام شرح 

شان پس از یافت و ایز تحقق یدر حق عالمه ابواالخالص ن یسرانجام، سّنت الھ
ق و اسرار ی، حقایر در راه گسترش معارف اسالمیناپذ یخستگ ی تالش و مبارزه یعمر
ن یآفر بخش و سعادت یتابناک و تعال یھا م و آموزهیو تعال ین الھی، اوامر و فرامیقرآن
ار یار یاسالم، به د ی نهیریبازگشت مجد و عظمت د یوقفه برا یبو کوشش  ینبو

 پرگشود.
) در روز جمعه، بعد از نماز عصر، ی. ق (در ھفتاد و پنج سالگ  ھ ١٠٦٩در سال  یو
د. روحش شاد و یافت و چھره در نقاب خاک کشیکم ماه رمضان وفات یست و یدر ب

 راھش پر رھرو باد.

گاھ یبرا ة يهد«)؛ ٣٩-٢/٣٨( یف محبّ یتأل» خالصة االثر«به  دیتوان یشتر میب یآ

 د.ییفرما) مراجعه ١/٥٧٥» (نيمعجم املؤلف«) و ٢٩٤-١/٢٩٢» (نيالعارف
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)٤( 

 متون: ی ترجمه

زبان  یپژوھان فارس م که جوانان دانشجو و دانشیکن ین سؤال را مطرح مینجا ایدر ا
گاه شوند و بھره ینید از علوم و معارف دیا بایما، آ ی جامعه  یستیا بایرند؛ یبرگ یا آ

گاھ ن علوم و دانشیمحروم بمانند و از ا معتقدند که علوم و  یا ابند؟ عدهین یھا، آ
را به زبان ھا  آن دیخواند و نوشت و نبا ید به زبان عربیرا با یو حوزو ینید یھا دانش
د به ھر یدانش را باباورند که علم و ن یبر ا یا ترجمه کرد! و گروھینوشت و  یفارس

ھا و از ابزار  از راه یکیگر، یبه زبان د یداد و ترجمه از زبانممکن، گسترش  ی لهیوس
 ھاست. انتقال علوم و دانش

ھا و افکار  ر فلسفهیم که تحت تأثیکن یه میبه جوانان خود توص ییدر واقع، ما از سو
 یھا شهیو اند ینید یمبانساس شند و برایاندیرند و مستقل بیان قرار نگیو فرھنگ غرب

گر، ید یخود را از دست ندھند. و از سو ینیو د یت مذھبیکنند و ھو یزندگ یاسالم
ن جوانان، یم که اینگار یم یو... را به زبان ی، اصولی، کالمی، فقھیفلسف یھا کتاب

ترجمه  یخودمان را به فارس یقدما یاستفاده کنند و متون درسھا  آن نتوانند از
ان و طّالب یم که دانشجوینمائ یساده و روان عرضه نم یرا به صورتھا  آن و میکن ینم

رند و یھا را در دست بگ ن متون و کتابیند و ایایبھا  آن ل به سمتیما، با رغبت و م
 آنگاهگر سازگار است؟ و یکدین دو امر، با یا ایرند! آیبرگ یا بھره ھا، آن مطالعه کنند و از

ن قرار یمغرب زم ی فلسفه یھا ر کتابیجوانان ما، تحت تأثم که یدارچگونه توّقع 
 نکنند! یریو سلوک خود، از آنان الگوگ یرند و در زندگینگ

 ی شهیاز ما نفوذ کرده، ر ین تّوھم و پندار غلط که در ذھن برخیرسد ا یبه نظر م
 ی توسعهق، راه ین طریخواھند از ا یھا، م دهین افکار و ایدارد و طّراحان ا یاستعمار

 ببندند. -ان جوانان ما یو به خصوص در م -را در جامعه  ینید یھا علوم و دانش
و... خودمان را به  ی، کالمی، فقھی، حقوقیفلسف یھا ما کتاب یاست وقت یعیطب

کتاب جوانان  یھا گران، قفسهید یھا کتاب ی م، ترجمهیم و ترجمه نکنیننگار یفارس
گران در ید یھا دهیجه، افکار و ایکند و در نت یه و... پر مما را در خانه و دانشگاه و حوز

 رند.یگ یم یر جوانان ما جایذھن و ضم
نسل جوان و  ی شهیخودمان را در ذھن و اند ینین که فرھنگ دیا ین، ما برایبنابرا
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ن یم و با ھمیید با زبان آنان سخن بگویم، بایدھ یش، جایخو ی جامعه ی نوخاسته
م که بفھمند و با یبنگار یرا با قلمشان  یم و متون درسیسیز بنویآنان چ یزبان، برا

 یحوزو ین رو، ترجمه کردن متون درسیبپردازند. از اھا  آن ی ل و رغبت به مطالعهیم
 ک ضرورت است.ی، یبه زبان فارسھا  آن و برگردان -است  یبه زبان عربکه غالبًا  -

زبانان،  عرب یو برا ین، به زبان فارسزبانا یفارس یه، برایعلم یھا مگر ما در حوزه
 یسیبه زبان انگلزبانان،  یسیانگل یو برا یزبانان، به زبان ترک ترک یو برا یبه زبان عرب

س دروس ین تدریب یم؟ چه فرقیکن یس نمیاردوزبانان، به زبان اردو و... تدر یو برا
توانند  یکه مھا  آن وجود دارد؟ البته یآموزش علوم حوزو یف متون برایو تأل یحوزو

 یدرس یم از متون عربیرند و به طور مستقیرا فراگ یو فرصت دارند که زبان عرب
مندان به علوم و  از عالقه یمیقشر عظ ین کنند؛ اّما برایاستفاده کنند، چه بھتر که چن

حوزه  یو درس یم از متون عربیمستق ی استفاده ییکه توانا یو اسالم ینید یھا دانش
س و جّذاب وجود یروان و سل ین متون، با قلم و نگارشیا ی جز ترجمه یند، راھرا ندار

 ین بر دوش کسانیفه و رسالت سنگیک وظیت مھم، به عنوان ین مسئولیندارد؛ و ا
 یبا، مطالب علمیز یوا و نگارشیش یتوانند با قلم یدارند و م یسندگیاست که قدرت نو

 نسل جوان، عرضه کنند. یرا برا

)٥( 

 رسد: یحاضر، ذکر چند نکته الزم به نظر م ی ترجمه ی درباره اما

 - هٹکوئ - »ڈرو يسرک«که در ترجمه مورد استفاده قرار گرفته، چاپ  یا نسخه -١

 ية الطحطاويحاش« یعنی »ضاحينوراال«که البته با شرح بوده است پاکستان 

داده ق یتطب یاری) در موارد بسیری(قطع وز یدو جلد» الفالح يمراق عيل
 شده است.

آزاد استفاده  ی ن کتاب، از روش ترجمهیشده است تا در ترجمه و شرح ا یسع -٢
 یم در قالب الفاظیث، مفاھیت کامل متن در حدین معنا که با رعایشود؛ بد

ن یا و دلنشیھمگان و به زبان روز و به صورت گو یار ساده و قابل فھم برایبس
 ان گردد.یب

 یو علم ی، اخالقینیر دیت خطیبا احساس مسئول ن اثر،یدر ترجمه و نگارش ا -٣
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ن ترجمه و معنا را انتخاب و ی، بھتریمعتبر فقھ یھا و با استفاده از کتاب
 ام. نش نمودهیگز

حکم مذکور در کار بوده  یبرا یا شرطیاز به مثال بوده و یکه ن یدر موارد -٤

» ضاحينوراال«ان شده که در متن کتاب یدر حالت خاص ب یا حکمیاست و 
د و مستدل بر متن و داخل قالب یامده است، آن را به طور مختصر، مفین

ت آن از خود متن کمتر نبوده و به خواننده در فھم عبارات یام که اھم افزوده
 کند. یم یانیو متون کمک شا

 ] آمده است.  مترجم، جھت رفع ابھامات و اجماالت، داخل [ یھا افزوده -٥
ان و یدانشجو ی با ترجمه که مشکل عمدهق دادن متن یبه منظور تطب -٦

ز یشده را ن یگذار دم که متن اعرابیباشد، مناسب د یم یپژوھان فقھ دانش
 اورم.یب

 .یم و موضوعات فقھین مفاھییح و تبیر، تشریتفس -٧
 .یھا و ترجمه و شرح مفردات و مفاد متون فقھ ن لغات و واژهییر و تبیتفس -٨
 ات قرآن.یو آ ج امبریث پیاحادکتاب، با  یق دادن موضوعات فقھیتطب -٩

مراجعه کرده و  یگوناگون یھا از کلمات، به کتاب یبرخ یابی معادل یبرا -١٠
ابم. تمام توان مترجم یآن ب یبرا یقیام معادل دق کرده یاالمکان سع یحتّ 

ساده و  یانیبا ب» ضاحينوراال«ن بلند کتاب ین شده تا مطالب و مضامیصرف ا
 رد.یبگ یقابل فھم در ذھن خواننده جا

ژه یو به و یمتون تخّصص ی که در ترجمه یت و ظرافتیبا توجه به حساس -١١
نھفته است و تنھا اھل فّن بدان واقف ھستند، تالش وافر  یو اصول یمتون فقھ

 یجھت مطلب یرد و بیدر ترجمه صورت گ یت امانتداریشده است تا رعا
ان یمّد نظر مترجم بر آن بوده است که از ب ی وهینشود. شا کاسته یافزوده 

به ھا  آن از یحین حال، مفھوم صحیدر ع یده ولیاصطالحات غافل نگرد
 مخاطب منتقل سازم.

ث و یکنند که از احاد ین می، فقه احناف را متھم به ایا از آنجا که عده -١٢
شتر یب یفتم تا برام بر آن گرین رو، تصمیندارد، از ا یا بھره ج امبریات پیروا

 جامبریث پیاز احاد ینیات قرآن و براھیاز آ ین کتاب، دالئلیا یموضوعات فقھ
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و کند و کاو  یاورم و فقه احناف را در پرتو قرآن و سّنت مورد بحث و بررسیب
 قرار بدھم.

نظران، در  شنھاد پژوھشگران و صاحبیان، مترجم با ارج نھادن به انتقاد و پیدر پا
شنھاد و یدگاه، پین اثر گرانسنگ، تقاضا دارد، دیباتر و ُپربارتر شدن ایز جھت ھر چه

ھا  آن از -شاءالله  ان -نده یآ یھا انتقاد خود را به مترجم گوشزد کنند تا در چاپ
شمرد و آغوش  یراسته از اشکال نمیش را پیم؛ چرا که مترجم، تالش خویور گرد بھره

شنھاد سازنده و یدلسوزانه و ھر پ ییر راھنمارخواھانه و ھیھر نقد خ یخود را برا
 د.یگشا ید و ارزنده میدگاه مفید

زبان، سودمند  یخوانندگان فارس ین اثر، براید آن دارم که ترجمه و شرح ایو ام
م و یو تعال ین الھیو عشق به اوامر و فرام یندارید ی درباره یا تازه یھا افتد و افق

، یقرآن یم واالیق و مفاھیو حقا یات شرعو احکام و دستور ینبو یھا آموزه
 د.یشان بگشایفرارو

 عّز و َشَرف یگر قبول افتد، زھ
 ض محمد بلوچیف

 یدیصد و نود خورشیکھزار و سیخرداد ماه 
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املَِنيَ  بِّ العَ لاَحلَمدُ هللاِِّ رَ المُ عَ لوةُ وَ السَّ الصَّ اتَمِ النَّبِ يِّ سَ  یوَ دٍ خَ َمَّ نَا حمُ لنيَ يِّ دِ آلِه  ی وَ عَ

رِ  تِهِ اَمجَعِ يالطَّاهِ ابَ حَ قِ  .نيَ نَ وَ صَ بدُ الفَ الَ العَ نِ  ی اِلريُ قَ هُ الغَ والَ ص ،يمَ خالَ ن  ،اَبُواالِ سَ حَ

فَائ يلِ نبُ  الرشَّ  يالوَ نِّ  :يّ احلَنَفِ  الَ سَ مِ نَا اهللاُ وَ اِ  يإِنَّه التَمَ لَ امَ ء (عَ الَّ م بِلُطفهِ اخلَفيَّ بَعضُ االَخِ ) يّ اهُ

ةً يفِ  مَ دِّ قَ لَ مُ لَ  أَن اَعمَ بُ عَ رِّ قَ بَادَاتِ تُ ائِل يف ياملُبتَدِ  یالعِ نَ املَسَ تَّتَ مِ ا تَشَ تِ  مَ الَ  ؛املُطَوَّ

ال نتُ بِاهللا تَعَ رُ  یفَاستَعَ الَ اَذكُ اب وَ بتُه طالبًا لِلثَّوَ جِ  وَ اَجَ ته اَهلُ الرتَّ مَ بِصحَّ زَ ا جَ ن غَ ياِالَّ مَ  ريح مِ

مَّ  االياِطنَاب (وَ سَ احِ يتُه) نُورَ اةَ االَروَ احِ وَ نَجَ اهللاَ اَسأَلُ أَن  ؛ضَ ه وَ يَّ وَ بادَ عَ بِه عِ م به يديُ نفَ

ةَ  ادَ فَ  .االِ
[خدا] بر ان است؛ و درود و سالم یرا سزاست که پروردگار جھان یش خداوندیستا

 یپاکش و جملگ ؛ و بر خانداِن -غمبرانین پی، آخرج حضرت محمد -ما  یو آقا سرور
 .ارانش بادی

ازش، ین یب توانگر و ] سرور و سرپرسِت ازمند [به لطف و احساِن ین ی بنده 

 خداوند با ما و -از دوستان  یبرخ«د: یگو» يحنف رشبنالين ييابواالخالص، حسن وفا«
از من تقاضا کردند که در بخش  -ش رفتار کند یخو نھاِن  یبا لطف و مھربان ھا، آن
] احکام و عه، [فھم و درِک ین ذریم، تا بدینما یرا مرّتب و ساماندھ یا مه، مقّد »عبادات«

ِاطناب، به صورت پراکنده  یطّول و داراو مُ  یکش دار و طوالن یھا که در کتاب یمسائل
و تر  را سادهھا  آن د [و فھم و درکک [و عام فھم] گردانینزد ،نوآموزان یبرا اند، آمده

کمک و  ،ن درخواست،] از خداوند بلندمرتبهیپاسخ به ا ین جھت براید؛ بدیآسانتر نما
را  ید که ثواب و پاداشیخواستم و به درخواستشان پاسخ مثبت دادم؛ بدان ام یاری

 آورم. فراچنگ
به صّحت و ، »حیصاحبان ترج«که  ین کتاب،] به جز احکام و مسائلیو [در ا

گر را ذکر ید یزیچ اند، کامًال مطمئن شدهھا  و بداناند  د کردهیتأکھا  آن یدرست

و از خداوند  ام؛ نام نھاده» االرواح ضاح و نجاةينوراال«ن کتاب را یو ا ام؛ نکرده
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ش را نفع و سود برساند [و آن را نافع یآن، بندگان خو ی هلیمرتبه، خواھانم تا به وسبلند
وسته و یپ ،د و سودمند بودن آن راید و پربار قرار بدھد؛] و مفیو مفو سودمند 

 بگرداند. یشگیھم





 

 
 
 
 
 

 کتاب طهارت
 )یزگیپاکو  ی(پاک



 

 
َهاَرة  ِکَتاُب الطَّ

َمآِء َو َماُء�ِ ابَلحر َو َماُء�ِ انلَّهر َو َماُء�ِ الِميَاُه اليت َ�ُوُز  اتلَّطهْ�ُ بِها َسبَعُة ِميَاهٍ: َماُء�ِ السَّ
 ابِلرئ َو َماٌء�ٍ َذاَب ِمَن اثلَّلج َوالرَبَِد َو َماُء�ِ الَعِ�.

ٌر َغُ��ِ َمكُروهٍ َو ُهَوالَماُء المُ  ُ�مَّ الِميَاُه ىلَعَ  قَساٍم: َطاِهٌر�ٍ ُمَطهِّ
َ
ٌر�ٍ مَخَسِة أ طلَُق؛ َو طاِهٌر�ٍ ُمَطهِّ

ٍر؛ َو ُهَو َما استُعِمَل  وَُها َوَ�َن قَِليًال؛ َو َطاِهٌر�ٍ َغُ��ِ ُمَطهِّ
َ

ُة َو �  َمكُروٌه�ٍ َو ُهَو َما رَشَِب ِمنُه الِهرَّ
و ِلُقرَ�ٍة اَكلوُُضوِء ىلَعَ 

َ
 الوُُضوء بنيَِّته. لَِرفع َحَدٍث أ

 .َجرَِّد ِانِفَصاهِل َعِن اجلََسديَصِ�ُ الَمآء ُمستَعَمًال بِمُ َو 
 بَِماٍء َزاَل 

َ
ظَهِر؛ َو ال

َ
 َ�ُوُز بَِماِء َشَجٍر َو َ�َمٍر َو لو َخَرَج بِنَفِسِه ِمن َغِ� َعرٍص يف األ

َ
َو ال

و بَِغلَبَِة َغِ�ه َعلَيِه.
َ
بِخ أ  َطبُعه بِالطَّ

وَصافِه َوالَغلَبَُة يِف ُ�َالََطِة اجلَاِمداِت بِإِخراِج الَماِء 
َ
ُ أ  يرَُضُّ َ�َغ�ُّ

َ
َعن ِرقَِّته َو َسيَالنِه؛ َو ال

لُكِّها جِبَاِمٍد َكزَعِفَراٍن وَّ فَاِكَهٍة َو َوَرق َشَجٍر؛ َوالَغلَبَُة يِف الَمائَِعات بُِظُهوِر وَصٍف َواِحٍد ِمن 
 َراحِئََة 

َ
عم َوال  اللَوُن َوالطَّ

َ
 وَصَفاِن َ�َقط؛ اَكللنب، هل

َ
 َمائٍِع هل

َ
؛ َو بُِظُهوِر وَصَفِ� ِمن َمائٍِع هل

َ
هل

 اَكلَمآِء الُمستَعَمل َو َمآِء الَورِد الُمنَقِطِع 
َ

 وَصَف هل
َ

ي ال ِ
َّ

. َوالَغلَبَُة يِف الَمائِِع اذل ثََالثٌَة اَكخلَلِّ
نَ  إِن ِاختَلََط َرطَالِن ِمَن الَماء الُمستَعَمِل بَِرطٍل مِّ

 َ�ُوُز  الراحِئَُة تَُ�وُن بِالَوزِن؛ فَ
َ

الُمطلَق ال
 بِِه الوُُضوُء َو بَِعكِسِه َجاَز.

ِي َحلَّت ِ�يِه ِ�َاَسٌة َو اَكَن َراِكًدا قَِليًال؛ َوالَقِليُل َما ُدون 
َّ

ٌس َو ُهَو اذل
َ

ابُِع: َماٌء � َوالرَّ
و َجاِرً�ا وَّ َظَهَر �ِ 

َ
ثَُرها. ِ�يِه أ

َ
و َعرٍش؛ يِف َعرٍش فَينُجس َو إِن لَم يَظُهر أ

َ
ثَُر: َطعٌم أ

َ
ثَُرَها َواأل

َ
يِه أ

و ِر�ٌح.
َ
 لَوٌن أ

و بَغٌل.
َ
 َواخلَاِمُس: َماٌء َمشُكوٌك يِف َطُهوِر�َِّتِه؛ َو ُهَو َما رَشَِب ِمنُه مِحَاٌر أ



 

 
 )یزگیو پاک ی(پاک کتاب طهارت

 د: یفرما یم [خداوند بلندمرتبه

َ ٱإِنَّ ﴿ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ  ]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ
 » دارد. یم توبه کاران و پاکان را دوست ،گمان خداوند یب«

ِ  رُ طْ ر شَ وُ ـْ هُ لطُّ اَ «د: یفرما یم ج و رسول خدا
ْ

، بخش یزگیپاک«(مسلم)؛  »نِ اٰ ميْ اال
 .»مان استیاز ا یمھم

ماز تنھا با ن رو، نیاست؛ از اھا  عبادت ی شالوده، اساس و یزگیو طھارت و پاک
 شود.  یم حیو صح درست یزگیطھارت و پاک

َ  حُ اتٰ فْ مِ «د: یفرما یم ج رسول خدا
ْ
ٰ لصَّ اَ  ةِ نَّ اجل ٰ الصَّ  حُ اتٰ فْ مِ  ، وَ ةُ ال (مسند  »رُ وْ هُ لطُّ اَ  ةِ ال

 .»یزگید نماز، پاکینماز است و کل ،د بھشتیکل«احمد)؛ 
ت؛ و در اصطالح شرع و فقه، به اس »یزگینظافت و پاک«: یالغت به معن در طھارت

ث«: یامعن دَ ھا  یھا و ناپاک و برطرف نمودن نجاستو جنابت)  ییوضو یب( رفع حَ
 ».است
 گردد:  یم میبه دو نوع تقس، طھارتو 
طھارت «ن نوع از طھارت، یو به ا ؛و جنابت (َحَدث) ییوضو یارت از بطھ -١

که استعمال  یدر صورت -ّمم یت ایا غسل و یشود که با وضو  یگفته م »یحکم
 شود. یحاصل م -مشکل و دشوار باشد  ،آب

 »یقیطھارت حق«ن نوع از طھارت، یو به اھا؛  یھا و ناپاک طھارت از نجاست -٢
پاک، سنگ،  ل: آِب خالص، خاِک یشود که با وسائل پاک کننده از قب یگفته م

 گردد.] یپوست مردار، حاصل م یدودگو ز یپاک یبرا ییرایدباغت و پوست پ
ز است، یھا جا بدان یروند و پاکساز یبه کار م یزگیطھارت و پاک یکه برا ییھا آب

 ھفت نوع ھستند:

ُِل َعلَۡيُ�م ّمَِن ﴿ :دیفرما ی[خداوند بلندمرتبه م ؛آب باران -١ َمآءِ ٱَوُ�َ�ّ َماٗٓء  لسَّ
َُطّهَِرُ�م  یدیباراند تا بدان شما را (از پلو از آسمان، آب بر شما « ]١١[األنفال:  ﴾ّ�ِ
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 ]»زه دارد.ی) پاکیجسمان
شان در یسؤال شد؛ ا ج ربامیاز پا یآب در ی که درباره ی[چون وقت ؛ایآب در -٢

  وَ  هُ ؤُ اـٰ م رُ وْ هُ الطُّ  وَ هُ «پاسخ فرمودند: 
ْ
و ابن  ی، مسلم، ترمذی(بخار »هُ تُ تَ يْ مَ  لُّ حلِ ا

 .]»پاک و پاک کننده و مردار آن، حالل استا، یآب در«حّبان)؛ 
 ل مصر.]یون، فرات و رود نحیحون، جی[ھمچون رود س آب رودخانه؛ -٣
ا یخدا! آ ی هفرستاد یآمده است: گفتند: ا سث سھلی[چون در حد ؛آب چاه -٤

مردم  ی هاستعمال شد که آِب  ید در حالیریگ یوضو م »بضاعة«شما به آب چاه 

 اَ «فرمودند:  ج امبریکه جنابت دارند در آن است؟ پ یو زنان قاعده و کسان
ْ
 اءُ مٰ ل

ٰ  رٌ وْ هُ ُط  زه و پاک کننده است و یپاک آب،«و احمد)؛  ی(ترمذ »ءٌ يَشْ  هُ سُ جِّ نَ �ُ  ال
 ]»کند یآن را آلوده نم یزیچ

د: ھر وقت یگو  سرهی[ابوھر که از برف و تگرگ ذوب شده باشد. یآب -٦و  ٥
سکوت  یش از قرائت فاتحه، اندکیگفت، پ یاالحرام را مرة یدر نماز تکب جامبریپ
ر و قرائت فاتحه، چه ین تکبیخدا! در مدت سکوت ب ی هفرستاد یکرد. گفتم: ا یم

 ْ�َ �َ  َت دْ باعَ  امٰ كَ  َي ايٰ اطٰ خَ  ْ�َ �َ  وَ  ِ�ْ يْ بَ  دْ اعِ بٰ  مَّ هُ للّٰ اَ «م: �گو  ��چن«؟ فرمود: ییگو یم
 
ْ
  وَ  قِ رشِ مَ ال

ْ
َ اثل نيَّق �ُ  امٰ كَ  َي ايٰ اطٰ خَ  نْ مِ  ِ�ْ نَقِّ  مَّ هُ للّٰ . اَ ِب رِ غْ مَ ال

ْ
َ ادلَّ  نَ مِ  ُض يَ �ْ وب اال  مْ هُ للّ ؛ اَ ِس �

 
ْ
 بِ  يايطان خَ مِ  ِ�ْ اْغِسل

ْ
 و اثلَّ  ءِ امٰ ال

ْ
  وَ  ِج ل

ْ
ن مشرق یب ی هفاصل ی ها! به اندازیبار خدا«؛ »دِ رَبَ ال

 ید از چرک و آلودگیسفکه لباس  چنان ا! آنیو مغرب، مرا از گناھانم دور ساز. بار خدا
با  یزه گردان. خداوندا! مرا از گناھانم بشویشود، مرا از گناھانم پاک یزه میشسته و پاک

 و مسلم)] یارخب. (»برف و باران و تگرگ آِب 
 .آب چشمه -٧

 :ھا اقسام آب
شود و  یحاصل مھا  آن با یزگین اعتبار که نظافت و پاکی[به ا ھا آبن، یعالوه بر ا

 شوند: یم میتقس ،گردد،] به پنج قسم یحاصل نم ھا بدان یزگیکه پاک ییھا آب
 یباشد و به کار بردن آن [برا یز میکه ذاتًا پاک است و پاک کننده ن یآب -١

ث«برطرف کردن  دَ ز یو نجاست] مکروه و ناپسند ن ین بردن آلودگیو از ب »حَ
را ھم پاک است و ھم پاک ین نوع است؛ [زیاز ھم »مطلق«باشد؛ و آب  ینم

اند، چون ھرگاه به طور مطلق و  دهینام »مطلق«کننده. و آن را بدان جھت 
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 آب گفته شود، مراد آب خالص است.] ،دیبدون ق
باشد.  ی] میھیبه کار بردن آن، مکروه [تنز یکه پاک و پاک کننده است، ول یآب -٢

...] ، مار، موش ویحشل: پرندگان ویاست که گربه و امثال آن [از قب یآب ،و آن
 است که آن آب، اندک باشد.  ین حکم در صورتیده باشند؛ البته ایاز آن آشام

ن بردن یاز ب یاست که برا یآب ،ست؛ و آنیپاک کننده ن یکه پاک است ول یآب -٣
ربت، چون وضو ساختن بر ا به قصد قُ ی[در وضو و غسل]،  ییوضو یجنابت و ب

و بالفاصله پس از جدا شدن  ده باشد؛یگرد ت ثواب، استعمالین وضو به یباال

 گردد. ی[به کار رفته شده] م »ْل مَ عْ تَ سْ مُ «آب از جسد [و اندام] انسان، آب، 
 ست:یز و روا نیھا جا  ن آبین وضو گرفتن، بدیو ھمچن

بدون فشردن و به ھا  آن وه خارج شده باشد؛ اگر چه آبیکه از درخت و م یآب الف)
 ت در مذھب است.ین رواین حکم بنا به ظاھرتریباشند. ارون شده یخود ب یخود

ن رفته باشد؛ [ھمچون آب گوشت و یکه طبع و ساختار آن با پختن از ب یآب ب)
ت«است از ، عبارت طبع آبھا. و  نوشابه

ّ
 .]»راب ساختنیس«و  »تیالیس«، »رق

 است.ده یره گردیخته است و] بر آن غالب و چیپاک با آن درآم یزیکه [چ یآب ج)
خته یکه با آب در ھم آم یزین قرار است: چین موضوع از ای[و قاعده و ضابطه، در ا

ن رو، اگر یمائعاِت پاک؛ از ا ی ها از جملی ،پاک است جامداِت  ی ا از زمرهیشود،  یم
آن آب، مغلوب  یپاک با آب مخلوط شده باشد، در آن صورت] زمان از جامداِت  یزیچ

آن خارج نموده  ِت یالیز جامد، آب را از رّقت و سیشدن چشود که با مخلوط  یگفته م
وه و یل: زعفران، میجامد از قب یزیچ ی هلیاوصاف آب، به وس یباشد؛ و ھرگاه تمام

به  ج امبریرا پیگردد؛ [ز یر کند، در آن صورت، مانع جواز وضو نمییبرگ درختان تغ
در غسل کند. (ابوداود دستور داد تا با آب و س -مسلمان شد  یوقت -س بن عاصم یق

 یمِ ْط با ِخ که  یسرشان را با آب ج امبریکه پاست ن نقل شده ی)؛ و ھمچنیو ترمذ

 َل سَ تَ غْ اِ «ن نقل است که: ی). و ھمچنیمخلوط شده بود، شستند. (ابوداود و دارقطن
  رُ ثَ اَ  هِ يْ �ِ  ءٍ امٰ بِ  ج يبُّ انلَّ 

ْ
غسل کردند که  یبا آب ج امبریپ« و ابن ماجه)؛ یی(نسا »ْ�ِ جِ لعَ ا

 ».]ر بودیدر آن، اثر خم

 [پاک]، با آب: عاِت یاحکام] مخلوط شدن ما[

ل احکام آن یآن صورت تفصخته شود، در یپاک، در ھم آم عاِت ی[ھرگاه با آب، ما
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 است:] بین ترتیبد
آن، فقط دو صفت وجود دارد؛  یخت که برایدر ھم آم یعیز مایبه آب، چ چه چنان
بر آب،  چه چنان؛ پس اگر -ندارد  ییرنگ و مّزه است و بو یکه دارا - »ریش«ھمچون 

شود که آن آب، مغلوب است؛  ین مید، حکم به ایگردآشکار  ک صفت از آن دو صفتی
 [پس وضو گرفتن بدان جواز ندارد.]

آن سه صفت وجود دارد: ھمچون  یخت که برایدر ھم آم یعیز مایو اگر به آب، چ
د، آن یگردآشکار  بر آب ،آن ی هدو صفت از اوصاف سه گان چه انچن؛ پس اگر »سرکه«

 وضو گرفتن بدان جواز ندارد.] ،نیده است؛ [و بنابرایآب، مغلوب گرد
 وجود ندارد؛ مانند: یآن صفت یخت که برایدر ھم آم یعیز مایبه آب، چ چه چنانو 

غلبه با «ن رفته است؛ پس معتبر در آن، یآن از ب یکه بو ی؛ و آب ُگل»مُستعمل«آب 

از آب خالص َرْطل  کیستعمل با مُ  از آِب َرْطل  دو چه چنانن رو، اگر یاست؛ از ا »وزن
 از آِب َرْطل  کی چه چنانخت، وضو گرفتن بدان جواز ندارد؛ و یدر ھم آم ،[مطلق]

 ارد.خت، وضو گرفتن بدان جواز دیاز آب خالص در ھم آمستعمل با دو َرْطل مُ 
مثقال است.  ٨٤ایه یاوق ١٢عات، برابر با یاس وزن مایواحد وزن و مق»: لْط َر «[و 

َرْطل  کیران یکه در ا یباشد؛ و وزن یمختلف، متفاوت و گوناگون م ین وزن در جاھایا
شده است؛  ینخود محاسبه م ٢٤شده، معادل با صد مثقال بود که ھر مثقال،  یگفته م

 م است.]یلو و نیبًا ھر رطل: دو کیو تقر
و  تاست که نجاس یآب نجس است؛ و آن آب ھا:] [قسم چھارم از اقسام آب -٤

 ز راکد و اندک باشد.یده[و در آن حل شده است،] و آب نی، بدان رسیآلودگ
که در  یآب یعنیباشد. [ »ده در ده«شود که کمتر از  یگفته م ی: به آب»اندک«آب و 
گر؛ ید یریقرار گرفته باشد که اضالع آن، کمتر از ده در ده باشد؛ و به تعب یحوض

باشد که اضالع آن  یرا اگر آب در حوضیکمتر از ده ذراع باشد؛ زض، طول و عرض حو
ن یمتر باشد، ا یسانت ٢٠بًا یط آن در حدود چھل متر و عمق آن تقریده در ده و مح

 را دارد. یحوض، حکم آب جار
، تماس و یآب، اندک و راکد باشد و با نجاست و آلودگ چه چناناگر  ن رو،یاز ا

گردد؛ اگر چه اثر نجاست در آب ظاھر نشده باشد؛  یبرخورد داشته باشد،] آب، نجس م
تماس و برخورد داشته باشد]  یباشد [و با نجاست و آلودگ یجار ،آب چه چنانا اگر یو 

اثر «گردد؛ و  یز ھم آن آب، نجس م، ظاھر شده بود، بایو اثر نجاست در آب جار
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 .یبوا یو  رنگ ای، طعمعبارت است از: ، »نجاست
] در پاک یاست که [خود پاک است، ول یآب ھا:] [قسم پنجم از اقسام آب -٥

ا قاطر، از یاست که االغ  یآب ،؛ و آندرد وجود داینده بودن آن، شک و تردکن
ا وضو گرفتن یکن آیاست؛ ولن آب، بدون شک پاک یده باشند. [پس ایآن آشام

ن رو، اگر ید وجود دارد؟ از این امر، شک و تردیر؟ در ایا خیح است یبدان صح
رد یتواند بدان وضو بگ یافت، میر از آن را نیغ یگریرنده، آب دیوضو گ چه چنان

را بر وضو مقّدم ّمم یت تواند یھم بکند؛ و اگر ھم خواست مّمم یت و پس از وضو،
 سازد.]

 فصل

قَساٍم َو �َُس�َّ  َوالَماُء الَقِليُْل إَِذا رَشَِب ِمنُه َحيََواٌن، يَُ�وُن ىلَعَ 
َ
رَ�َعِة أ

َ
ُل:  أ وَّ

َ
ُسؤًرا؛ اَأل

 َ�ُوُز 
َ

ٌس ال ِ
َ

ُمه؛ َواثلَّاِ�: �
َ
و َما يُؤَ�ُ حل

َ
و فََرٌس أ

َ
ٌر َو ُهَو َما رَشَِب ِمنُه آَدِ�ٌّ أ َطاِهٌر ُمَطهِّ

 َو ُهَو 
ُ

ئِب؛ ِاسِتعَماهل و يَشٌء ِمن ِسبَاِع ابَلَهائِم اَكلَفهِد َواذلِّ
َ
و اخِلِ��ُر أ

َ
َما رَشَِب ِمنُه اللَكُب أ

ةِ َو ِسبَاِع 
َّ

َجاَجِة الُمَخال ِة َوادلُّ  َمَع وُُجود َغِ�ه َو ُهَو ُسؤُر الِهرَّ
ُ

َواثلَّاِلُث: َمكُروٌه ِاسِتعَماهل
اِه� َواحلدأِة  قِر َوالشَّ ِ� اَكلصَّ ابُِع: َمشُكوكٌ يُ وََسَواِ�ن ابلُ الطَّ  الَعقَرب؛ َوالرَّ

َ
 وِت اَكلَفأَرةِ ال

َم ُ�مَّ َصّ�  ُطُهوِر�َّته يِف  أ بِه َو َ�يَمَّ د َغَ�ه تَوَضَّ إِن لَم َ�ِ
 .َو ُهَو ُسؤُر ابَلَغل َواحِلَماِر. فَ

 ر)]ْؤ (ُس  خورده میو ن ی مانده [احکام آِب پس :فصل

که طول و عرض آن، کمتر از ده ذراع باشد]  ی[حوض وان، از آب اندِک یھرگاه ح

 ند؛ و بر چھار قسم است:یگو یم ]رؤْ سُ » [خورده میو ن ی مانده پس«اشامد، بدان یب
 یآب ،؛ و آنکننده که ھم پاک است و ھم پاک یا خورده میو ن ی مانده آب پس -١

ل: شتر، گاو و یحالل گوشت [از قب واناتیا حیا اسب و یاست که انسان 
را یپاک است؛ ز ،یدن آدمینوش ی مانده ده باشند. [پسیگوسفند] از آن آشام

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ د:یفرما یخداوند م زادگان را یما آدم« ]٧٠[اإلسراء:  ﴾۞َولََقۡد َكرَّ
اش پاک  آن است که زنده و مرده ،بودنش ی؛ و از جمله گرام»میداشت یگرام

 ین آدمیاثر نجاست نبوده باشد؛ چه ا یاست؛ البته به شرط آن که در دھان و
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 دِن ینوش ی خورده میا ُجنب و ناپاک. و نیا کافر؛ و چه پاک باشد یمسلمان باشد 
وانات حالل گوشت، در حال یز پاک است؛ چون حیوانات حالل گوشت نیح
 پاک و حالل ھستند.] یات و زندگیح

رود و  یبه کار نم یزگیطھارت و پاک یخورده نجس که برا میو ن ی مانده آب پس -٢
ا یا خوک، و یاست که سگ  یآب ،؛ و آنستیز نیبدان جا یر و پاکسازیتطھ

ده یوزپلنگ و گرگ، از آن نوشیمانند:  یوانات وحشیاز درندگان و ح یوانیح
لوده است و سگ، نجس و آ ی خورده میو ن ی مانده ن رو، پسیاشند. [از اب

 اءِ نٰ اِ  رُ وْ هُ ُط «د: یفرما یم ج امبریچون پ ؛باشد یواجب م ز از آن؛یاجتناب و پرھ
  هِ يْ �ِ  غَ لَ ا وَ ذٰ اِ  مْ �ُ دِ حَ اَ 

ْ
 ال

ْ
ٰ وْ ، اَ ّراٍت مَ  عَ بْ سَ  هْ لَ سِ غْ �َّ  نْ ، اَ ُب لَك ٰ ّن بِ هُ ال (مسلم و  »اِب الرتُّ

را ھا  آن دید، بایسیا لیاز شما دھن زد و  یکیبه ظروف  ،که سگ یوقت«احمد)؛ 
 .»د با ِگل باشدیآن باد که بار اول ییھفت بار با آب بشو

ۡو ﴿ :دیفرما یرا خداوند میز ناپاک است؛ زیخوک ن ی خورده میو ن ی مانده و پس
َ
أ

د یحرام است که ناپاک و پل ،ا گوشت خوکی« ]١٤٥[األنعام:  ﴾رِۡجٌس  ۥَ�َۡم ِخ�ِ�رٖ فَإِنَّهُ 
بھتر از ...  وزپلنگ، گرگ وی، ھمانند: یوانات درنده و وحشیگر حید و حاِل  .»باشد یم

 ست.] یسگ ن
و  یزگیطھارت و پاک یکه به کار بردن آن [برا یا خورده م یو ن ی آب پس مانده -٣

آب  یعنیر آن [یباشد که غ ی] میھیمکروه [تنز ی] در زمانیر و پاکسازیتطھ
عبارت  مکروه ی خورده میو ن ی مانده و پس ؛مطلق = آب خالص] موجود باشد

ھا و  که در نجاست یمرغ ی مانده دن گربه؛ پسینوش ی خورده میاست از: ن
شود که منقارش از نجاست و  یزند [و دانسته نم یپلکد و پرسه م یھا م یناپاک

؛ یوحش و دن پرندگان درندهینوش ی خورده میز باشد!]؛ نی، پاک و تمیآلودگ
ھا  آن است که در دھان ین حکم، در صورتین و زغن؛ [البته ایمانند: باز، شاھ

اثر نجاست باشد، پس آن ھا  آن در دھان چه چنانت نبوده باشد؛ اما اگر نجاس
که در  یواناتیح ی مانده و پس ی خورده مین نیشود.] و ھمچن یآب، نجس م

 ی خورده میرا نی[ز امت دارند؛ ھمچون موش؛ نه عقرب؛ھا سکونت و اق خانه
ھا  که در خانه یواناتیح ی خورده ست؛ و در مورد پسین یھیعقرب، مکروه تنز

نوشد، سوال شد؟  یدر مورد گربه که از ظروف م ج امبریسکونت دارند، از پ
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و  مْ �ُ يْ لَ عَ  ْ�َ ا�ِ وّٰ الطَّ  نَ مِ  اهٰ نَّ اِ ٍس؛ ِجِ نَ بِ  ْت سَ يْ ا لَ هٰ نَّ اِ «شان در پاسخ فرمودند: یا
ھا فراوان به  را گربهیست؛ زیگربه نجس ن«و ابوداود)؛  ی(ترمذ »ْت اّوافٰ الطَّ 

 .]»کنند یشما رفت و آمد م منازل
] در پاک کننده بودن یکه [خود پاک است ول یا خورده میو ن ی مانده آب پس -٤

دن قاطر و ینوش ی خورده میو ن ی مانده پس ،د وجود دارد؛ و آنیآن، شک و ترد
افت، بدان یر از آن را نیغ یگریوضو کننده، آب د چه چناناالغ است؛ پس اگر 

 ش را بگزارد.ینماز خو آنگاهھم بکند؛ و ّمم یت و،د و بعد از وضیوضو نما

 فصل 

رَّ 
َ

�رَثَُها َطاِهٌر حت
َ
َواٍن أ

َ
 َ�تََحرَّ  یلَِو اختَلََط أ

َ
ًسا ال ِ

َ
�رَثَُها �

َ
ِب؛ َو إِن اَكَن أ ِؤ َوالرشُّ  یلِلتَّوَضُّ

ِب؛ َو يِف اثلِّيَاِب الُمختَِلَطِة، َ�تََحرَّ   لِلرشُّ
َّ

ًسا. یإِال ِ
َ

و �
َ
 َسَواٌء اَكَن اَ�رَثَُها َطاِهًرا أ

ز از یپاک و تم یزهایچ ییساص و شنایتشخ یرامون تالش و جستجو برای[پ :فصل
 ها] آن ریغ

شتر یبود که ب ین در حالیگر قرار داشتند؛ و ایکدیچند ظرف در کنار  چه چناناگر 
دن، اجتھاد و کوشش و یوضو گرفتن و نوش یاند؛ در آن صورت برا ھا پاک آن ظرف

 د.یک نمایو تفک ییر آن، شناسایز را از غید تا پاک و تمیتالش و جستجو نما
 یتنھا برا ،نجس و آلوده بودند، در آن صورت ،ھا شتر آن ظرفیب چه چنانو اگر 

 کند. ییر آن شناساید تا پاک را از غیاجتھاد و کوشش و تالش و جستجو نما ،دنینوش
ص و یتشخ ید برایگر قرار دارند، بایکدیاس که در کنار ن لبیو در مورد چند

د؛ خواه یتالش و جستجو و اجتھاد و کوشش نما ،ر آنیز از غیپاک و تم ییشناسا
 ا نجس و آلوده.یز باشد یپاک و تمھا  آن شتریب

 فصل 

و مَخٍر؛ وَّ 
َ
رَواِث؛ َكَقطَرِة َدٍم أ

َ
َاَسٍة َو إِن قَلَّت ِمن َغِ� األ

َ
غ�ُة بُوقُوِع � تَُ�ُح ابِلرُئ الصَّ

و آَدِ�ٍّ ِ�يَها؛ َو 
َ
و َشاٍة أ

َ
بُِوقُوِع ِخِ��ٍر َو لَو َخَرَج َحيًّا َو لَم يُِصب َ�ُمُه الَمآَء؛ َو بَِموِت لَكٍب أ
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و  بِانِتَفاِخ َحيََواٍن وَ 
َ
لَو َصِغً�ا؛ َو ِماَ�تَا َدلٍو لَو لَم يُمِ�ن نَزُحَها. َو إِن َماَت ِ�يَها َدَجاَجٌة أ

رَ�عِ 
َ
وُُهَما، لَِزَم نَزُح أ

َ
و �

َ
ٌة أ وَُها، لَِزَم نَزُح ِعرِش�َن َدلًوا؛ �َ ِهرَّ

َ
و �

َ
 َدلًوا َو إِن َماَت ِ�يَها فَأَرٌة أ

لو َوالرَّشاِء َو يَُد الُمستيَِق.َوَ�َن َذلَِك َطَهاَرٌة لِلِبرِئ َوا  دلَّ
وِث َو اخِلىث  تُنَجُس ابِلرُئ بِابَلعِر َو الرَّ

َ
 َ�لَُو َدلٌو َعن  َو ال

َ
ن ال

َ
و أ

َ
ن �َستَكرِثَُه انلَّاِظر أ

َ
 أ

َّ
إِال

 ِ�يهِ 
َ

 َدَم هل
َ

 بَِموِت َما ال
َ

 َ�ْفُسُد الَماُء خِبُرِء مَحَاٍم َو ُعصُفوٍر َو ال
َ

َكَسَمٍك َو ِضفِدع  بَعَرٍة؛ َو ال
ُمُه إَِذا َخَرَج 

َ
 بُِوقُوِع آَدِ�ٍّ َو َما يُؤَ�ُ حل

َ
َو َحيَوان الَماِء َو َ�قٍّ َو ُذبَاٍب َو َزنبُوٍر َو َعقَرٍب؛ َو ال

 بُِوقُوِع بَغٍل وَّ مِحَاٍر وَّ ِسبَاع َطٍ� َو وَحٍش يِف  َحيًّا َو لَم يَُ�ن ىلَع 
َ

بََدنِِه ِ�َاَسٌة؛ َو ال
ِحيِح.ا  لصَّ

َخَذ ُحكَمه. َو إِن وََصَل لَُعاُب الَواقِِع ِاىل
َ
 الَماِء أ

َايِلَها إِن
َ

يَّاٍم وَّ يل
َ
لٍَة َو ُمنتَِفٍخ ِمن ثَالثَِة �

َ
ُسَها ِمن يَوٍم وَّ يل  َو وُُجوُد َحيََواٍن َميٍِّت ِ�يَها ُ�َنجِّ

 لَم يُعلَم َوقُت ُوقُوِعِه.

 ها] چاه یها رامون احکام آبی[پ :فصل

افتد؛ و آن یب -ھر چند اندک  - یکوچک [کمتر از ده در ده] ، نجاست ھرگاه در چاهِ 
ک یره] باشد؛ مانند: یل: اسب و غیاز قب یواناتین [حیر از پشکل و سرگیغ ،نجاست

رون کردن آنچه که در چاه از آب یب ،ن صورتیشراب؛ در ا ی هک قطریا یخون  ی هقطر
 باشد.  یھست، الزم م

 باشد: یز الزم میھا ن ن صورتیآب چاه در ا یرون کردن تمامین بیو ھمچن
د و دھانش به آب یایبرون یافتد؛ اگر چه از چاه زنده بیب خوک چاه، در ھرگاه

  ده باشد.ینرس
 رد.یبم یا آدمیا گوسفند یچاه، سگ ھرگاه در 

د؛ ینماو آماس متوّرم  رد و] جسدش ورم و باد کند ویبم یوانیو ھرگاه در چاه، [ح 
 ز باشد.یوان کوچک نیاگر چه آن ح

رون یب چه چنان] اگر یرون آوردن تمام آب چاه الزم است؛ ولی[در تمام موارد باال، ب
لو [متوسط ست َد یآوردن تمام آب چاه ممکن نباشد؛ در آن صورت [واجب است که] دو

 رون آورد.یانه] از چاه، آب بیو م
ّثه] مرده [در جھا  آن ا امثالیا گربه و یغ ] مرمانند یوانیدر چاه، [ح چه چنانو اگر 
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 انه] الزم است.یرون آوردن چھل دلو [میبود، در آن صورت ب
ه، ھمانند گنجشک و ا امثال آن [در جثّ یمانند] موش  یوانیدر چاه، [ح چه چنانو 

 باشد. یم یانه] ضروریست دلو [میرون آوردن بیرد، در آن صورت بیره] بمیغ
ده شود، خود یرون کشیاز آب که واجب است از چاه ب یآوردن مقداررون یو با ب

 رون آوردن آب از چاه پرداخته است، پاکیکه به ب یسمان و دست فردیچاه، دلو، ر
 گردد. یم

[گاو  ی هن [اسب، االغ و قاطر]، و تپالیو با افتادن پشکل [شتر، گوسفند و آھو]، سرگ
  دو صورت:مگر در گردد؛  یش] در چاه، چاه نجس نمیو گاوم
آن را  ،نندهیباشد که شخص ب یا به گونه ،ن و پشکلیکه آن سرگ یدر صورت -١

 ابد و فراوان شمارد.یار بیبس
از پشکل  یچ دلویباشد که ھ یا به گونه ،ن و پشکلیکه آن سرگ یا در صورتی -٢

 گردد.] ین دو صورت، چاه نجس مینباشد؛ [در ا یخال
 گردد: یھا، آب نجس نم ن صورتیو در ا

ر از مرغ و یالبته غ ھا، آن وز کبوتر و پرنده [و امثالھرگاه در آب، مدفوع و چلغ *
 افتد.ی] بیمرغاب
و  یباشد؛ ھمانند ماھ ی] نمیخون [جار یرد که دارایبم یوانیھرگاه در آب، ح *

 سَ  ايٰ «د: یفرما یم ج امبریقورباغه؛ [چون پ
ْ
 َس يْ لَ  ةٌ بَّ ادٰ  هِ يْ �ِ  ْت عَ �َ وَ  اٍب رَشٰ  وَ  عامٍ َط  ! لُكُّ نُ امٰ ل

 َ ٰ حَ  وَ هُ �َ  هِ يْ �ِ  ْت تَ امٰ فَ  مٌ دَ اهٰ ل  اَ  ٌل ال
ْ
سلمان!  یا«)؛ یو دارقطن یھقی(ب »هُ ؤُ وْ ُض وُ  وَ  هُ �ُ رُشْ  وَ  هُ لُ �

باشد و  ینم یخون جار یافتد که دارایب یوانیح ،که در آن یا یدنیو نوش یھر خوراک
 ]»باشد یگرفتن از آن، حالل مدن و وضو یرد؛ در آن صورت خوردن، نوشیدر آن بم

 د.ینما یو توالد و تناسل م یزندگ ،رد که در آبیبم یوانیھرگاه در آب، ح *
در مورد مگس  ج امبریرد. [چون پیھرگاه در آب پشه، مگس، زنبور و عقرب بم *

 فَ  مْ �ُ دِ حَ اَ  اِب رَشٰ  يِفْ  ُب ابٰ اذلُّ  عَ �َ ا وَ ذٰ اِ «د: یفرما یم
ْ
 هِ يْ حَ انٰ جَ  دِ حَ اَ  يِفْ  نَّ اِ ، فَ هُ عْ ْ�ِ يِلَ  مَّ �ُ  هُ سْ مِ غْ يَ ل

 تيقيو انه « ز افزوده است:ین عبارت را نی) و ابوداود ایبخار( »ءٌ افٰ شِ  رِ خَ آلاَ  يِف  وَ  ءٌ ادٰ 
د آن را در یاز شما افتاد؛ پس با یکی یدنیھرگاه مگس در نوش«؛ »ه ادلاءيف يجبناحه اذل

و در  یماریاز دو بالش ب یکیرا در یاندازد؛ زیرون بیسپس آن را ب ؛غوطه دھد یدنینوش
 ]»شفاء است؛ یگرید



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٢٤

شود  یم ی خورده که گوشتشان یواناتین آب، با افتادن انسان و حیو ھمچن *
گردد؛ البته در  یوانات حالل گوشت، ھمانند: شتر، گاو و گوسفند]، نجس نمی[ح

 وجود نداشته باشد. ینجاست ،د و بر بدن آنیایرون بیزنده ب ،که از آب یصورت
و درنده، و  یبا افتادن قاطر، االغ، پرندگان وحش -ح یبنا به قول صح -ز آب یو ن

ند و بر یایرون بیکه از آب، زنده ب یگردد؛ [البته در صورت یوانات درنده، نجس نمیح
 نباشد.] ینجاستھا  آن بدن

به آب برسد؛ در آن صورت آن آب، در  ،عاب دھان آنافتد و لُ یدر آب ب یزیو ھرگاه چ
 ی خورده که پس یوانیآن است؛ [و عالوه از آن، ح ی خورده میو ن ی مانده پس حکم آِب 

آن نجس  ی خورده که پس یوانیباشد؛ و ح یز میز پاک و تمیآن پاک است، عرق آن ن
 باشد.] یز نجس میاست، عرق آن ن

افته شد و یشدن آن] متوّرم  ردن وش از باد کی[پ یا وان مردهیو اگر در چاه، ح
فتاده است، در آن صورت به نجاست آن اوان، چه وقت در آن یشد که آن ح یدانسته نم

 ھمان شب و روز، قضا یشود؛ [پس نمازھا یک شبانه روز حکم میچاه، فقط از مدت 
 آورده شود.]

چه وقت در شد که  یمرد و در آن باد کرد و دانسته نم یوانیح ،در چاه چه چنانو 
شود؛  یآن افتاده است، در آن صورت به نجاست آن چاه از مّدت سه شبانه روز حکم م

 ن شب و روزھا، قضایا ین رو، اگر با آب آن چاه، وضو گرفته شده بود، نمازھای[از ا
ا در یبدن  ین مدت، در شستشویچاه در ا  آب آن چه چنانن اگر یآورده شود؛ و ھمچن

 رفته شده بود، در آن صورت بدن و جامه، شسته شود.] ھا به کار شستن جامه

  االستنجاء في فصل

ثَرُ  يَُزوَل  َحىتَّ  االِستِرَباءُ  الرَُّجَل  يَلِزمُ 
َ
ا ؛اَعَدتِه َحَسِب  ىلَعَ  قَلبُه يَطَمنِئَّ  وَ  ابَلولِ  أ  إِمَّ

وِ  بِالَميِش 
َ
و االِضِطَجاِع  وَ  اتلَّنَحنُِح  أ

َ
  وَ  ؛َغِ�ه أ

َ
  َ�ُوزُ  ال

َ
وعُ  هل ُ  يَطَمنِئَّ  َحىتَّ  الوُُضوءِ  يِف  الرشُّ

 .ابَلولِ  رَشِح  بَِزَوالِ 
ٍَس  ِمن ُسنَّةٌ  اِالستِنَجاءُ  وَ  ِبيلَ�ِ  ِمنَ  َ�ُرجُ  �َ َاَوزَ  إِن وَ  ؛الَمخَرج َ�تََجاَوز لَم َما السَّ

َ
 جت

رَهمِ  قَدرَ  َوَ�نَ  ه وََجَب  ،ادلِّ
َ

رَهمِ  ىلَع  َزادَ  إِن وَ  ؛بِالَماءِ  إَِزاتل  َغسُل  يَفرَتُِض  وَ  ؛َغسلُه ِافرَتََض  ادلِّ
 الَمخَرِج  يِف  َما اَكنَ  إِن وَ  انّلَفاِس  وَ  احلَيِض  وَ  اجِلنَابَةِ  ِمنَ  االِغتَِسال ِعندَ  الَمخَرِج  يِف  َما
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ن وَ  ؛قَِليالً 
َ
وِه وَّ  ُمنَقٍّ  حِبََجرٍ  �َستَنيِجَ  أ

َ
فَضُل  وَ  ؛اََحبُّ  بِالَماءِ  الَغسُل  وَ  ؛�

َ
 الَماءِ  بَ�َ  اجلَمعُ  :األ

ن َ�ُوزُ  وَ  ؛يَغِسل ُ�مَّ  مَسحُ َ�يَ  َواحلََجر
َ
وِ  الَماءِ  ىلَع  يَقترَِصَ  أ

َ
نَّةُ  ؛احلََجرِ  أ  الَمَحلِّ  إِنَقاءُ  َوالسُّ

حَجارِ  يِف  َوالَعَددُ 
َ
  َمنُدوٌب  األ

َ
َدةٌ  ُسنَّةٌ  ال حَجارٍ  بَِثالثَة فَيَستَنيِج  ؛ُمَؤ�َّ

َ
 َحَصَل  إِن نُدباً  أ

 .بَِماُدوَ�َها اتلَّنِظيُف 
ن :االِستِنَجاءِ  َكيِفيَّةُ  وَ 

َ
ل بِاحلََجرِ  يَمَسحَ  أ وَّ

َ
مِ  َهةِ جِ  ِمن األ  ِمن بِاثلَّاِ�  وَ  َخلٍف  إِىل الُمَقدَّ

امٍ  ِاىل َخلف امٍ  ِمن بِاثلَّاِلِث  وَ  قُدَّ ةً  اخلُصيَةُ  اَكنَِت  إَِذا َخلٍف  ِاىل قُدَّ
َّ

 َغ�َ  اَكنَت إِن وَ  ؛ُمَدال
ةٍ 

َّ
امٍ  ِاىل َخلٍف  ِمن ءُ ييَبتَدِ  ،ُمَدال ةُ  وَ  قُدَّ

َ
امٍ  ِمن ءُ يتَبتَدِ  الَمرأ  تَلِو�ِث  َخشيَةَ  َخلٍف  ِاىل قُدَّ

  يََده يَغِسُل  ُ�مَّ  فَرِجَها
ً

ال وَّ
َ
و إِصبَعٍ  بِبَاِطِن  بِالَماءِ  َحلَّ المَ  يَدلُُك  ُ�مَّ  بِالَماءِ  أ

َ
و إِصبََع�ِ  أ

َ
 ثَالٍث  أ

 بِنرَصه دُ يَُصعِّ  ُ�مَّ  االِستِنَجاءِ  ِابِتَداءِ  يِف  َغ�َِها ىلَع  ىالوُسَط  ِإصبََعهُ  الرَُّجُل  دُ يَُصعِّ  وَ  ِاحتَاجَ  إِن
  وَ 

َ
اِحَدةٍ  إِصبَعٍ  ىلَع  يَقترَِصُ  ال ُة�ُ وَّ

َ
دُ  َوالَمرأ وَسَط  وَ  بِنرَصَها تَُصعِّ

َ
َصابِِعَها أ

َ
 َخشيَةَ  ِابِتَداءً  َمًعا أ

ةِ  ُحُصولِ  احِئَةَ  يَقَطعَ  َحىتَّ  اتلَّنِظيِف  يِف  ُ�بَاِلغُ  وَ  ال�َّ  لَم إِن الَمقَعَدة إِرَخاءِ  يِف  وَ  الَكِر�َهةَ  الرَّ
  َفإَِذا ؛َصائًِما يَُ�ن

َ
 .َصائًِما اَكنَ  إَِذا الِقيَامِ  قَبَل  َمقَعَدتَه �ََشَف  وَ  ثَاِ�يًا يََده َغَسَل  فََرغ

 یا قضای، و یاز نجاست و آلودگ ییا رهای[اجابت مزاج؛  رامون استنجاءیفصل: پ
 حاجت]

و خالص شدن از  ییطلب رھا« یا، به معندر لغت و زبان عرب »استنجاء«[ 

گرفته شده است؛ چون  »دمیآن را بر« یابه معن »نجوت الشجرة«ت؛ و از اس »یزیچ
 کند. یش قطع میرا از خو یت و آزار آلودگیله، اذین وسیکننده، بد خص استنجااش

 و نجاسِت  یبرطرف کردن آلودگ« ی: به معن»استنجاء«و در اصطالح فقه و شرع، 
 ».استھا  آن یا با ھر دویمثال آن، ا سنگ و ایش انسان، با آب یپس و پ

 اِ  مْ �ُ دُ حَ اَ  َب هَ ا ذَ ذٰ اِ «اند:  فرموده ج امبریپ
َ

  يل
ْ
 فَ  ِط ائِ غٰ ال

ْ
 بِ  هُ عَ مَ  ْب هَ ذْ يَ ل

ٰ ثَ  رٍ اجٰ حْ اَ  ةِ ثَ ال
 َ ْ  اهٰ نَّ اِ فَ  نَّ هِ بِ  ُب يْ طِ تَ سْ �

ُ
از شما  یھرگاه کس« و ابن ماجه)؛ ی(ابوداود؛ دارقطن »هُ نْ ء مِ ُي زِ جت

از  یو پاک طھارت یبراھا  آن حاجت رفت با سه تکه سنگ خود را پاک کند، یبه قضا
 .»ھستند یکاف ین آلودگیا

حاجت  یھر وقت به محل قضا ج امبریآمده است که گفت: پ ست از انسیو به روا
شان با یم و ایبرد یبا خود م ییھم سن و سال من، آفتابه و عصا یرفت، من و جوان یم
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 و مسلم). یبخارنمودند. ( یکردند و خود را پاک م یآن، طھارت حاصل م
 ،ھر دو استفاده شود؛ چون خداوند ،از سنگ و آب ،و بھتر است که در استنجاء

ن ﴿: دیفرما ین عملشان که میرا ستوده است بد ءابٰ قُ مردم 
َ
�ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ

 ْۚ ُروا زه یھستند که دوست دارند خود را پاک و پاک یمردمان ادر آنج« ]١٠٨[التوبة:  ﴾َ�َتَطهَّ

طھارت مردم قباء  یاز چگونگ ج امبریپ »دارد. یزگان را دوست میکنند؛ و خداوند پاک

ِ  عُ بِ تَّ نَ «سؤال کرد که گفتند: 
ْ
  ةَ رَ اجٰ احل

ْ
اول با سنگ و بعد با آب، استنجاء «؛ »ءَ امٰ ال

 .» میکن یم

 مْ �ُ دُ حَ اَ  يَت ا اَ ذٰ اِ فَ  مْ �ُ مُ ِلّ عَ اُ  دِلٍ اوٰ  ةلَ ْ�ِ مَ بِ  مْ �ُ ا لَ نَ اَ  امٰ نَّ اِ «اند:  فرموده ج و رسول خدا
ٰ فَ  َط ائِ لغٰ اَ  َ  ال   ِل بِ قْ تَ سْ �

ْ
ٰ  وَ  ةَ لَ بْ قِ ال َ  ال ٰ  وَ  اهٰ رْ بِ دْ تَ سْ � َ  ال  يَ  نَ اكٰ  ، وَ هِ نِ يْ مِ يَ �ِ  ُب يْ طِ تَ سْ �

ْ
 بِ  رُ مُ أ

ٰ ثَ  رٍ اجٰ حْ اَ  ةِ ثَ ال
ھستم  یپدر ی شما به منزله یست که من براین نیاجز «؛ »ةِ مَّ الرَّ  وَ  ِث وْ الرُّ  ِن عَ  ٰ� نْ �َ  وَ 

د که به یحاجت رفت، نبا یقضا یاز شما برا یکیدھم؛ پس ھرگاه  یم میکه شما را تعل
شاب و یخواھد مخرج پ یکه م ید به آن پشت کند؛ و ھنگامید و نبایقبله رو نما یسو

د. یش پاک نماید به دست راست خویپاک کند؛ نبا یگریز دیا چیمدفوع خود را با آب 
ن و ینمودند و از استعمال سرگ یامر م ن کار به سه عدد سنگیدر ا ج و رسول خدا

 ]سرهی(ابوداود از ابوھر »نمودند. یم یده نھیپوس یھا استخوان
 ،ا مدفوع]یشاب ی[پ یدیاز پل یا را به گونهشتن یبر شخص الزم است که خو؟؟؟

از نجاست  یزیدا کند که چینان قلب پین برود و اطمیشاب از بیپاک کند تا آن که اثر پ
عادت  یخاّص  نه به روِش ین زمینمانده است؛ و ھر کس که در ا یدر محل خود باق

ه یا تکیردن؛ نه صاف کیا سید ھمان روش را به کار بندد؛ ھمچون راه رفتن، یدارد؛ با
 پا و ...] ل: برخاستن، حرکت دادنیآن [از قبر یا غیچپ و  ینمودن بر پا

دن و به از یان رسیکه به پاآنگاه  ست که وضو را آغاز کند تایز نیشخص جا یو برا
 نان حاصل نکند.یشاب، اطمیترّشح و تراوش پ ن رفتِن یب

و  ی[مؤکده] است که آلودگ] سّنت یمردان و زنان، در صورت یو استنجاء [برا
رون شده باشد و یش] بیا پی[پس انسان از دو را ه  یکیا مدفوع]، از [یشاب ینجاست [پ

ش تجاوز کرده بود و یاز مخرج خو چه چنانش تجاوز نکرده باشد؛ و اگر یاز مخرج خو
 ن بردن آن با آب، واجب است.یک درھم بود، در آن صورت از بی ی هبه انداز

ک درھم ی ی هشتر از اندازیش تجاوز کرده بود و ] بیاز مخرج خو ،تو اگر [نجاس
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معادل  ،: به وزندرھم ی هو اندازبود، در آن صورت شستن مخرج با آب، فرض است. [
 کف دست است.] یگود ی ت: برابر با اندازهبًا سه گرم؛ و به مساحیتقر

ن بردن یاز بانه] و نفاس، شستن و یض [عادت ماھیو به ھنگام غسل جنابت، ح
باشد؛ اگر چه مقدار آنچه که در مخرج است، اندک  یآنچه در مخرج است، فرض م

 باشد.
نجاست و امثال آن، استنجاء  ی ن سّنت است که] با سنِگ برطرف کنندهیو [ھمچن

با آب بھتر است؛ و بھتر آن است که در استنجاء، از آب و بزند؛ و شستن محل نجاست 
ا مانند ین طور که [نخست] محل نجاست را با سنگ [ی؛ اسنگ ھر دو استفاده شود

وه در نظافت کاملتر است؛ و ین شیرا اید؛ [زیو سپس آن را با آب بشو آن] پاک کند؛

�ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن ﴿ د:یفرما ین عملشان که میز مردم قباء را ستوده است بدیخداوند ن
 ْۚ ُروا ن َ�َتَطهَّ

َ
 طھارت مردم قباء سؤال کرد که گفتند: یاز چگونگ ج امبریپ ]١٠٨[التوبة:  ﴾أ

ِ  عَ بِ تَّ نَ «
ْ
  ةَ رَ اجٰ احل

ْ
 ».]میکن یاول با سنگ و بعد با آب استنجاء م«؛ »ءَ امٰ ال

ا سنگ، اکتفا شود؛ و در استنجاء، سّنت یتنھا به آب  ،و درست است که در استنجاء
ھا [در  سنگ ی هز کردن و پاک ساختن محل نجاست است؛ و تعداد و شماریھمان تم

 چه چنانن رو، اگر یست؛ از ایباشد و سّنت مؤکده ن یاستنجاء] ، مندوب [مستحب] م
با سه  یشد، در آن صورت استنجاء زدن و ینظافت، به کمتر از سه سنگ حاصل م

 باشد. یسنگ، مستحب و مندوب م
 ھا بدانکه حکم آن را داشته باشند و  ییزھایسنگ و چ ی[ناگفته نماند که برا

 ر الزم است:یط زیرد، شرایگ یاستنجاء صورت م
کند.  یت نمیناپاک کفا یزھایا چیآلوده  پس استنجاء با سنِگ  د پاک باشند.یبا -١

حاجت رفت و به من امر  یبه محل قضا ج امبرید: پیگو سعبدالله بن مسعود
را  یدا کردم و سّومیسنگ پاورم که دو تکه یش بیکرد که سه تکه سنگ برا

ش آوردم یبراھا  آن وان را بایح ی خشک شده ِن یک تّکه سرگی ،ن رویافتم؛ از این
د و ناپاک یآن، پل«را دور انداخت و فرمود:  نیھا را گرفت و سرگ که سنگ

 ).یبخار. (»است
نجاست باشد و آن را از  ی د برطرف کنندهیبا ،شود یکه بدان استنجاء م یزیچ -٢

 کنند. یت نمیر قالع باشند، کفایصاف و غشه و امثال آن که یجا بکند. پس ش



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٢٨

محترم،  یزھایارج باشد؛ چه استنجاء به چ یمحترم و دارا ،زید آن چینبا -٣
ست؛ یز نیجا )چون استخوان(و خوراک جن،  )چون نان(مانند: خوراک انسان، 

 یاز استنجاء به استخوان نھ ج امبریت کرده است که پیرا امام مسلم روایز

ِ  ِن عَ  َ� �َ «: کرد و گفت
ْ

 بِ  ءِ اجٰ نْ تِ سْ اال
ْ
، یبه راست«؛ »مْ �ُ نِ اوٰ خْ اِ  دُ ازٰ  هُ نَّ : اِ اَل قٰ  وَ  مِ ظْ عَ ال

 . »برادرانتان از جّن است ی توشه ،استخوان
 یلْو ق اَ یبه طر یز نباشد؛ با خوراک آدمیجّن جا یکه استنجاء با مواد خوراک یوقت

ث است؛ و یمانند: فقه و حد یمحترم، کتب علم یزھایست؛ از جمله چیز نیجا
که نام مبارک الله،  ییزھاین چیوسته و متصل است؛ و ھمچنیپ ھا بدانکه  ییزھایچ
 ست.یز نیجا ھا، آن امبران خدا در آن باشد، استنجاء زدن بایپ

، خشک شده باشد، که است رون آمدهیش انسان بیا پیکه از پس  یزید چینبا -٤
 آب باشد. د بایاستنجاء باحتمًا در آن صورت 

از محل خروج منتقل شده باشد که در آن صورت،  ،د مدفوع و ادرارینبا -٥
 رد.]ید با آب صورت بگیاستنجاء با

 ب است که: ین ترتیھا] بد سنگ ی لهی[به وس »ت استنجاءیفیک«و 
با سنگ  آنگاهبا سنگ اّول، [محل مدفوع را] از جھت جلو به سمت عقب بکشد؛ 

 یدر صورت -دوم، محل مدفوع را از جھت عقب به سمت جلو بکشد؛ و با سنگ سّوم 
از جھت جلو به سمت عقب بکشد؛ و  -خته بود یزان و آویمرد] آو یھا[ ضهیکه ب

خته نبود، در آن صورت سنگ سوم را از جھت عقب به سمت جلو یھا، آو ضهیب چه چنان
 بکشد.

ف یمقعد] آلوده و کث [با نجاسِت  ،یمبادا شرمگاه [فرج] ون که یز از ترس ایو زن ن
 گردد، از جھت جلو به سمت عقب، سنگ را بکشد.

د؛ سپس محل خروج نجاست را با قسمت یش را با آب بشویدست خو ،نخست ،آنگاه
ھمراه با آب بمالد؛  -از یدر صورت ن -ا سه انگشت یا دو انگشت و یک انگشت، ی یداخل

ش را نسبت به سائر انگشتان، یدست خو ی انهیستنجاء، انگشت مو مرد در شروع ا

ْ نْ بِ «انگشت  آنگاه] بلند گرداند؛ ی[اندک
د. [و به ھنگام یز بلند نمایش را نیخو »رصِ

به طور کامل  یزگیرا با آن، نظافت و پاکینکند؛ [ز ، اکتفاک انگشتیاستنجاء]، به 
 گردد]. یحاصل نم
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ش را ھمراه یخو ی انهیو ھم انگشت م »بنرص«و زن در شروع استنجاء، ھم انگشت 

ن یکه ب ی: انگشت»بنرص[«د. یآن که مبادا لّذت به وجود یبا ھم بلند گرداند؛ از ترس ا

 »خنرص«انگشت چھارم از طرف شست.  یعنیانه و انگشت کوچک است؛ یانگشت م
 انگشت پنجم از طرف شست.] یعنیانگشت کوچک دست انسان؛ 

آن به طور کامل از  یست، خوب مبالغه ورزد تا بواد در پاک کردن محل نجیو با
به طور  ،آن یز سازد که بویچنان پاک و تم د آنیمحل نجاست را با یعنین برود. [یب

د در ُشل نمودن مقعد یود، بادار نب روزه چه چنانن اگر یو ھمچن ن برود؛]یکامل از ب
بار  یش را براید؛ و چون از استنجاء با آب، فارغ شد، دست خویز مبالغه نمایش نیخو

 یا ش را [با پارچهیش از بلند شدن، مقعد خویکه روزه بود، پ ید؛ و در صورتیدوم بشو
 د.یر آن] خشک نمایا با غی

  فصل

 
َ

َاَوزَِت  إِن وَ  ؛لِالِستِنَجاءِ  الَعوَرةِ  َكشُف  َ�ُوزُ  ال
َ

 ىلَع  الُمتََجاَوزُ  َزادَ  وَ  َ�رَجها انلََّجاَسةُ  جت
رَهمِ  قَدرِ    ادلِّ

َ
الةُ  َمَعهُ  تَِصحُّ  ال ِه َ�تَاُل  وَ  .يُِز�لُه َما وََجدَ  إَِذا الصَّ

َ
 الَعوَرةِ  َكشِف  َغ�ِ  ِمن ِإلَزاتل

 .يَّراهُ  َمن ِعندَ 
و ِآلَدِ�ٍّ  َطَعاٍم�ٍ وَ  بَِعظمٍ  االِسِتنَجاءُ  يَ�َرهُ  وَ 

َ
 وَ  زَُجاٍج  وَ  فَحمٍ  وَ  َخزٍف  وَ  آُجرٍّ  وَ  بَِهيَمةٍ  أ

  ايلُمَ�  بِايلَدِ  وَ  قُطٍن  وَّ  ِديبَاٍج  َكِخرقَةِ  ُ�رَتمٍ  يَشءٍ  وَ  َجٍص 
َّ

 .ُعذرٍ  ِمن إِال
يَطانِ  ِمنَ  بِاهللاِ  �َستَِعيذُ  وَ  یاليرُسَ  بِرِجِلهِ  اخلَالءَ  يَدُخُل  وَ   وَ  ؛ُدُخوهِلِ  قَبَل  الرَِّجيمِ  الشَّ

  وَ  �ََسارِهِ  ىلَع  ُمعتَِمًدا َ�ِلُس 
َ

  َ�تلََكَّمُ  ال
َّ

وَرةٍ  إِال ِر�ًما يَ�َرهُ  وَ  ؛لرُِضُ
َ

 وَ  الِقبلَةِ  ِاسِتقبَاُل  حت
مِس  َع�ِ  ِاسِتقبَاُل  وَ  ؛ابُلنيَانِ  يِف  لَو وَ  ِاسِتدبَارَُها �حُ  َمَهبِّ  وَ  الَقَمرِ  وَ  الشَّ ن يَ�َره وَ  الرِّ

َ
 أ

و َ�بُوَل 
َ
لِّ  وَ  الَماءِ  يِف  َ�تََغوََّط  أ ِر�ِق  رِ حْ َواجلُ  الظِّ َت  وَ  َوالطَّ

َ
  قَائًِما َوابَلوُل  ؛ُمثِمَرةٍ  َشَجَرةٍ  حت

َّ
 إِال

ي ِ�ِّ  احَلَمدُ : «َ�ُقوُل  ُ�مَّ  ايلُمَ�  بِرِجِلهِ  اخلََالءِ  ِمنَ  َ�ُرجُ  وَ  ؛ُعذرٍ  ِمن ِ
َّ

ذَهَب  اذل
َ
ذَ  َ��ِّ  أ

َ
 وَ  یاأل

 ».اَعفَاِ� 
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که  ییزهایز است؛ و چیجا ها بدانکه استنجاء نمودن  ییزهایچ ی ه[دربار :فصل
 ]باشد یکه انجام آن، مکروه م رامون آنچهیها مکروه است؛ و پ نآا استنجاء کردن ب

] یش کسیش را [در پیحاجت، عورت خو یقضا یست که برایز نیشخص جا یبرا
و ش تجاوز کرد یاز محل خروج خو ،نجاست چه چناند؛ و اگر ینماکشف و آشکار 

بًا سه گرم، و ی: معادل تقرک درھم به وزنی ی اندازهک درھم بود [ی ی شتر از اندازهیب
افته ی یزیکف دست است؛] در آن صورت ھرگاه چ یگود ی : برابر با اندازهمساحتبه 

را] ین برده شود؛ زید آن نجاست از بین برد، [بایشود که بتوان با آن، نجاست را از ب
 باشد. یح نمیست، صحگزاردن نماز با آن نجا

ش یش را در پیآن که عورت خو یب د،ینما ییجو ن بردن نجاست، چارهیاز ب یو برا
 د.یان نمایند، کشف و عیب یکه او را م یکس

 باشد: یزھا مکروه مین چیو استنجاء با ا

ِ  ِن عَ  َ� �َ «[چون  استخوان؛ -١
ْ

 بِ  ءِ اجٰ نْ تِ سْ اال
ْ
�َ: اِ اَل قٰ  وَ  مِ ظْ عَ ال  نَ مِ  مْ �ُ نِ اوٰ خْ اِ  دُ ازٰ  هُ َنّ

 ِ
ْ
به «کرد و فرمود:  یاز استنجاء زدن به استخوان نھ ج امبریپ)؛  (مسلم »ِنّ اجل
 ]»برادرانتان از جّن است. ی قت استخوان، توشهیحق

 وانات است.یا خوراک حیانسان  یھا یخوراک ی هکه از زمر ییزھایچ -٢
 شه و گچ.یاستنجاء با آجر، سفال، زغال، ش -٣
شم و پنبه. یابر ی ارج؛ ھمانند: تکه پارچه یمحترم و دارا یزھایاستنجاء با چ -٤

که نام معّظم،  ییزھایث و چیفقه و حد :مانند ؛یھمانند کتب علم ،نی[و ھمچن
 امبران خدا در آن باشد.]یچون نام الله و پ

 یارایوجود داشته باشد [و  یاستنجاء نمودن با دست راست؛ مگر آن که عذر -٥

ا ذٰ اِ «د: یفرما یم ج امبرید. پیآن را نداشته باشد تا با دست چپ، استنجاء نما
ٰ فَ  مْ �ُ دُ حَ اَ  باَل  َ  يَت ا اَ ذٰ اِ  ؛ وَ هِ نِ يْ مِ يَ �ِ  هُ رَ كَ ذَ  حْ سَ مْ �َ  ال

ْ
 اخل

َ
ٰ فَ  َأل ا ذٰ اِ  ؛ وَ هِ نِ يْ مِ يَ �ِ  حْ سَّ مَ تَ �َ  ال

َٰ ، فَ َب رَشِ  َ  ال از شما ادرار  یکیھرگاه «و مسلم)؛  ی(بخار »داً حِ اساً وٰ فَ �َ  ْب رْشِ �
 ید؛ و چون به قضایش را با دست راستش پاک نمایخو ید آلت تناسلیکرد، نبا

د، ید؛ و ھرگاه نوشیشتن را با دست راستش پاک نماید خویحاجت رفت، نبا
 ] »ک نفس بنوشد.ید با ینبا
ش از داخل شدن بدانجا [و قبل از یچپ، وارد مستراح [توالت] شود؛ و پ یو با پا
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، اهللاِ  �«د: ین بگویرانده شده، به خدا پناه ببرد [و چن طاِن یکشف عورت،] از شّر ش
ْ اِ  مَّ هُ للّٰ اَ  ُبُ  نَ مِ َك بِ  ذُ وْ عُ اَ  �ِّ

ْ
َ  وَ  ِث اخل

ْ
برم از  یبه نام خدا؛ پروردگارا! به تو پناه م«؛ »ِث ئِ ابٰ اخل

 .]»ھا یدیو پل یدینر و ماده و از پل یھا طانیش
رون ین کار در بیرا که ایه کند؛ [زیش تکیچپ خو یاجابت مزاج]، بر پاو [به ھنگام 
حاجت [چه ادرار و چه  یقضا ید در اثنایتر است]؛ و نبا کننده یاریآمدن مدفوع، 

درست  ،شخص یبرا یعنیضرورت باشد. [ ید؛ مگر آن که برایمدفوع]، سخن بگو
اگر در ن رو، ید؛ از ایبگوسخن  ،اجابت مزاج، بدون عذر و ضرورت یست که در اثناین

رود و از افتادن او در  یم یگودال یسود که به یرا د یاجابت مزاج، شخص کور یاثنا
 د.ینما یید و او را راھنمایواجب است که سخن بگو ید، پس بر ویآن گودال ترس

ٰ «د: یفرما یم ج امبریپ ٰ جُ الرُّ  جُ رُ َ�ْ ال   نِ ا�ٰ رْضِ يَ  نِ ال
ْ
؛ انِ ثٰ دَّ حَ تَ �َ  امٰ هِ يْ �َ رَ وْ عَ  يَفْ شِ اكٰ  َط ائِ غٰ ال

ِ ذٰ  ُت قُ مْ �َ  اهللاَ  نَّ اِ فَ  که  یروند، در حال یحاجت م یدو نفر که به محل قضا«(مسلم)؛  »َك ل
 ]»کنند. ین میپردازند، خدا را خشمگ یکشف عورت کرده و به سخن گفتن م

 باشد: یم یمین کارھا به ھنگام اجابت مزاج، مکروه تحریو انجام ا

 جامبریرا پی[زنمودن و پشت کردن به قبله؛ اگرچه در خانه و ساختمان باشد؛  یرو
  مُ تُ يْ ِاٰذا اَتَ «فرمودند: 

ْ
ٰ فَ  َط ائِ غٰ ال َ  ال  لُ بِ قْ تَ سْ �

ْ
ٰ  وَ  ةَ لَ بَ قِ وا ال َ ال  بِ  اوهٰ رُ بِ  دْ تَ سْ  �

ٰ  وَّ  لٍ وْ بَ  ی(بخار »ٍط ئِ  اٰغ ال
د؛ نه ینه پشت بدان کند، نه رو به قبله و یحاجت رفت یھرگاه به محل قضا« و مسلم)؛

 .»در ادرار کردن و نه در مدفوع نمودن

َ  مُ �ُ دُ حَ اَ  يَت ا اَ ذٰ اِ «د: یفرما یز میو ن
ْ

 فَ  َل وْ ابل
ْ
ٰ ، فَ لَّ جَ وَ زَّ عَ  اهللاِ  ةَ لَ بْ قِ  مْ رِ كْ يُ ل َ  ال  ِل بِ قْ تَ سْ �

 
ْ
خدا را نگه دارد؛  ی حاجت آمد، احترام قبله یاز شما به محل قضا یکیھرگاه «؛ »ةَ لَ بْ قِ ال

 .»حاجت نکند یند و قضایبه قبله ننش یرو پس
ن حرام بودن، آن است که جھت قبله، قابل احترام است؛ پس واجب است یو عّلت ا

 انت شود.]یکه حفظ و ص
د و ماه یبه ذات خورش یحاجت، رو ین مکروه است که به ھنگام قضایو ھمچن

ز یدرخشان خداوند ھستند.] و نات یھا و آ د و ماه، دو نشانه از نشانهیرا خورشید؛ [زینما
 د.یر وزش باد، ادرار نمایمکروه است که در مس

 د:یا مدفوع نمایشاب یزھا، پین چیشخص مکروه است که در ا یو برا
ا ی یا مدفوع نمودن در آب جارین ادرار یباشد؛ ھمچن یدر آب؛ [اگر چه جار -١
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ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پیباشد؛ ز یآب راکد مکروه م   يِف  مْ �ُ دُ حَ اَ  نَّ لَ وْ بُ �َ  ال
ْ
 ءِ امٰ ال

ستاده ادرار یچ کس از شما در آب راکد و ایھ«و مسلم)؛  ی(بخار »دِ اكِ الرّٰ 
 .»نکند

  يِف  اَل بٰ يُّ  نْ اَ  َ� �َ  ج يِبَّ انلَّ  نَّ اِ «د: یگو سو جابر بن عبدالله 
ْ
(مسلم)؛ » دِ اكِ الرّٰ  اءِ مٰ ال

ک یز مکروه است که در نزدیو ن. »کرد یستاده نھیاز ادرار کردن در آب ا ج امبریپ«
 د.]یا مدفوع نمایشاب ی، پیا حوضی یا جویچاه 
مردم است؛  ییکه محل تجّمع و گردھما یه [ای[ادرار و مدفوع نمودن] در سا -٢

 وْ قُ �َّ اِ «: اند فرموده ج امبریچون پ
ْ
ٰ مَ ا ال ٰ اثلَّ  نَ عِ ال  : اَ َث ال

ْ
  يِف  ازُ رُبٰ ل

ْ
 ةِ عَ ارِ قٰ  ، وَ دِ رِ اوٰ مَ ال

ن مردم است یز که موجب لعنت و نفریاز سه چ«(ابوداود)؛  »ِلّ الِظّ  وَ  ِق �ْ رِ الطَّ 
 ی حاجت در محل آبشخورھا و در راسته یقضا ینشستن برا :دیز کنیپرھ
؛ و »شودند یکه مردم آنجا جمع م یدار هیسا یو در جا یھمگان یھا راه

ورود به  یھا ا راهیاست که مردم بدانجا رفت و آمد دارند؛  یمقصود مواضع
خور در  آفتاب یھا ھا که محل ترّدد است؛ محل کوه ی آبشخورھا و راسته

دار در تابستان  هیسا یھا شوند، مانند محل یزمستان که مردم در آنجاھا جمع م
 است.]

 َل ابٰ يُّ  نْ اَ  َ� �َ « ج امبرین؛ چون پیزم یا مدفوع نمودن] در سوراخ [ھای[ادرار  -٣
ُ  يِف 

ْ
 یھا ن که در سوراخیاز ا«و ابوداود)؛  یی(نسا »ِنّ اجلِ  نُ �ِ اسٰ مَ  انّهٰ ؛ ِالَ رِ جْ احل

و  ؛»ان استیھا، مسکن جنّ  ن سوراخیرا ایفرمود؛ ز ین ادرار کرده شود، نھیزم
بوده و به او  یاز حشرات موذ یزیھا، چ عالوه از آن، ممکن است در آن سوراخ

 آزار برساند.]

وا قُ �َّ اِ «فرمودند:  ج امبریرا پیدر راه؛ [ز ژه مدفوع نمودن]ی[ادرار، و به و -٤
ُ ! قٰ ْ�ِ ا�َ عّٰ اللَّ  ِ : اَ اَل ؟ قٰ اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ ي انِ انٰ عّٰ ا اللَّ مَ  ا: وَ وْ ال

َّ
 وْ اَ  اِس انلّٰ  ِق �ْ رِ َط  يِفْ  �ّٰ خَ تَ �َ  يْ ذل

ن یشود مردم شما را لعنت و نفر یز که سبب میاز دو چ«(مسلم)؛  »مْ هِ ِلّ ظِ 
گردد  یگران مین دینفر ی هیز که مایدو چد! گفتند: آن ییز نمایکنند، پرھ

ع که در آن تجّم  یا هیا سایکه در سر راه مردم  یکس«ست؟ فرمود: یچ
 .]»دیحاجت نما یکنند، قضا یم

جب ون عمل، میدار؛ [چون ا وهیر درختان میا مدفوع نمودن] در زیشاب ی[پ -٥
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 یدوروه یعت انسان از آن میا در آن صورت، طبیگردد،  یوه میتباه شدن م
 کند.] یم

ن یرا که در اید؛ [زیستاده ادرار نمایو مکروه است که بدون عذر، به حالت ا -٦
 ده شود.یاو پاش ی ا بر جامهیبدن شاب بر یز پیصورت، ممکن است، ذّرات ر

ش را یراست خو یرون شدن از مستراح،] پایحاجت و ب یو به ھنگام فراغت از قضا

َ اَ «د: ین بگویون شود؛ و سپس چنریاندازد و با آن، از توالت بیجلو ب
ْ
ِ دُ مْ حل ّٰ�ِ  ِ

َّ
 َب هَ ذْ اَ  يْ اذل

ْ عَ  ّ�ِ  
ْ
را از من  یدیو پل یرا سزاست که ناراحت ییخدا ،شیحمد و ستا«؛ »اِ�ْ فٰ اٰع  وَ  يٰ ذالَ ا

 .»دیت بخشیدور ساخت و مرا آسوده کرد و عاف

  الوضوء في فصل

رَ�نُ 
َ
رَ�َعةٌ  الوُُضوءِ  أ

َ
ُل  ؛فََرائُِضهُ  ِ�َ  وَ  أ وَّ

َ
ه وَ  .الوَجهِ  َغسُل  :اَأل ِ  ِمن :ُطوالً  َحدُّ  َسطِح  َمبَدأ

سَفِل  ِاىل اجلَبَهةِ 
َ
قَِن  أ ه وَ  .اذلَّ ُذنَ�ِ  َشحَمىَت  بَ�َ  َما :َعرًضا َحدُّ

ُ
 َمعَ  يََديهِ  َغسُل  :َواثلَّاِ�  ؛األ

ابِعُ  ؛َكعبَيهِ  َمع رِجلَيهِ  َغسُل  :َواثلَّاِلث ؛ِمرفَقيهِ   َما ِاستِبَاَحةُ  :َسبَبُه وَ  .َرأِسه ُر�عِ  َمسحُ  :َوالرَّ
 
َ

لُّ  ال ِ�َ  
َّ

نيَوِيُّ  ُحكُمهُ  ُهوَ  وَ  ؛بِه إِال خَروِيُّ  ُحكُمهُ  وَ  ؛ادلُّ
ُ
 .اآلِخَرةِ  يِف  اثلََّواُب  :األ

  الَعقُل  :وُُجو�ِهِ  رَشُط  وَ 
ُ
 وُُجودُ  وَ  الاَكيِف  الَماِء ِاسِتعَمالِ  ىلَع  قُدَرةٌ  وَ  َواالِسَالمُ  َوابُللُوغ

 .الَوقِت  َضيِق  وَ  َفاِس َوانلِّ  احلَيِض  َعَدمُ  وَ  احلََدِث 
ِتهِ  رَشُط  وَ  ُهور بِالَمآء البرََشةِ  ُ�ُمومُ  :ثَالثَةٌ  ،ِصحَّ  وَ  َحيٍض  ِمن ُ�نَاِ�يه َما ِانِقَطاعُ  وَ  ؛الطَّ

  الَماءِ  وُُصوَل  يَمنَعُ  َما َزَواُل  وَ  ؛َحَدٍث  وَ  نَفاٍس 
َ

 .َشحمٍ  وَ  َكَشَمعٍ  اجلََسدِ  ِاىل

 [ارکان وضو:] رامون احکام وضویفصل: پ

 باشد: یم »فرائض وضو«از  ز است؛ که ھمانا عبارتی، چھار چ»ارکان وضو«
شود که  یگفته م یزیبه چ» رکن«است؛ و  »رکن«، جمع »ارکان«[ناگفته نماند که 

در آن  یا چ شبھهیکه ھ یقطع یلیبه دل ،و لزوم آن ، داخل باشد؛ءیک شی قِت یدر حق
مراد،  ین بر معنایم و خبر متواتر؛ و ھمچنینباشد، ثابت شده باشد؛ ھمچون قرآن کر

شتر از آن را یا بی اکه لفظ آن، احتمال دو معن یا داشته باشد؛ به گونه یداللت قطع
 نداشته باشد.
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لزوم گردد که  یاطالق م یزیبدان چ، »فرض«است؛ و  »ضةيفر«، جمع »فرائض«و 
 قِت یدر حق ،زین چیخواه ا ؛ستین یا هھثابت شده باشد که در آن شب یلیبه دل ؛آن
ھا و ارکان، ھر  رون باشد؛ پس فرض، شامل شرطیب ،قت آنیا از حقیداخل باشد  ،ءیش

 شود.] یدو م

ْ ٱفَ ﴿ د:یفرما یرا خداوند میکردن؛ ز یشستن صورت [و آب بر آن جار -١  ۡغِسلُوا
 .]»دییتان را بشویھا به ھنگام وضو، صورت« ]٦[المائدة:  ﴾وُُجوَهُ�مۡ 

 یشانیپ ین قسمت باالیب ی ، عبارت است از: فاصلهصورت یطول و درازو  
 ی هن دو نرمیآن: ما ب یچانه؛ و عرض و پھنا ی]، تا قسمت انتھای[رستنگاه مو

 ھا است. گوش

يِۡديَُ�ۡم ﴿: دیفرما یھا؛ [چون خداوند م شستن ھر دو دست به ھمراه آرنج -٢
َ
َو�

در  »یاِل«. و حرف »دییھا بشو ا آرنجبتان را یھا و دست« ]٦[المائدة:  ﴾لَۡمَرافِقِ ٱإَِ� 

گونه که در  د؛ ھمانییھا بشو ھا را با آرنج دست یعنیاست؛  »مع« یبه معن ،هیآ

نَصارِٓي إَِ� ﴿ ی هیآ
َ
ِۖ ٱَمۡن أ  یچه کس« یعنیاست؛  »مع« یبه معن »یال«؛ ﴾�َّ

 . »کند یاریحاضر است که با خدا مرا 

 رَ «که گفت: کند  ین داللت میز بر این سو سخن جابر 
َ
  رُ يْ دِ يُ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  َت يْ أ

ْ
 ءَ امٰ ال

  يلَعَ 
ْ
دم که در وضو، آب را بر یرا د ج امبریمن پ«)؛ یھقیو ب ی(دارقطن »ِق افِ رٰ مَ ال

 .»شست یرا مھا  آن خت ویر یخود م یھا آرنج
موھا و پوست برسد؛  یھا، واجب است که آب، به تمام ھا و آرنج شستن دستو در  
دن آب به پوست گردد، یھا، چرک و کثافت باشد و مانع رس ر ناخنیاگر در ز یحت

 ست و نمازش باطل است.]یح نیصح ین شخصیچن یوضو
 د:یفرما یپا؛ [چون خداوند م یھا شستن پاھا با قوزک -٣

رُۡجلَُ�ۡم إَِ� ﴿
َ
� ٱَوأ  ]٦[المائدة:  ﴾ۡلَكۡعَبۡ�ِ

 .»دییتان بشویھا تان را با قوزکیو پاھا«

ستخوان : دو ا»نيكعب«است؛ و مراد از  »مع« یه به معنین آیدر ا »یال«حرف 

ُ  هُ لَ جْ رِ  َل سَ غَ �َ «ح آمده است که: یث صحیدر حد ن ساق و قدم است.یبرجسته ب
ْ

 �ٰ مْ ايل
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 اِ 
َ

  يل
ْ
  هُ لَ جْ رِ  وَ  ْ�ِ بَ عْ كَ ال

ْ
ِ ذٰ كَ  يٰ رْس يُ ال ھا، سپس  قوزک راستش را ھمراه یپا ج امبریپ«؛ »َك ل

 .]»ھا شست چپش را ھمراه قوزک یپا
آمده  سرة بن شعبهیث مغیددر ح سر؛ [چون ی ک چھارم حصهیمسح کردن  -٤

 ضَّ وَ تَ  ج يِبَّ انلَّ  نَّ اِ «: است
َ
ُ  يلَعَ  وَ  هِ تِ مَ امٰ عِ  يلَعٰ  وَ  هِ تِ يَ اِص نٰ بِ  حَ سَ مَ  وَ  أ

ْ
 (مسلم)؛ »ْ�ِ فَّ اخل

 .]»ش مسح کردین خوی، عمامه و بر خفّ یشانیوضو گرفت و بر پ ج امبریپ«
 [سبب وضو:]

وضو، روا و  ی لهیدن آنچه که تنھا به وسیعبارت است از: مباح گردان »سبب وضو«و 
کعبه]؛ و  ی ل: گزاردن نماز؛ مساس کردن قرآن و طواف خانهیگردد؛ [از قب یمشروع م

: وضو یحکم ُاخرو است؛ و وضو ییایحکم دنوضو،  ی لهیبه وسزھا ین چیمباح شدن ا
 گر است.ید یفراچنگ آوردن ثواب و پاداش در سراھمان 

 ط وجوب وضو:]ی[شرا
 ط وجوب [لزوم] وضو، عبارتند از:یو شرا

 گردد.] یوانه، واجب نمیعقل؛ [پس وضو بر شخص د -١
 باشد.] یبلوغ؛ [پس وضو بر کودک، واجب نم -٢
 ست.]یرا وضو بر کافر واجب نیبودن؛ زاسالم، [مسلمان  -٣
ت یوضو]، کفا یھا اعضاء و اندام یتمام یکه [برا یافتن بر استعمال آبیقدرت  -٤

واجب  یکند. [پس اگر شخص، بر استعمال آب قدرت نداشت، وضو بر و
آب  یبر استعمال آب، قدرت و توان داشت، ول ین اگر فردیست؛ و ھمچنین

واجب  یموجود نبود، وضو بر و یو یھا تمام اعضاء و اندام یبرا یکاف
 گردد.] ینم

وضو است، واجب  یکه دارا ین رو، وضو بر کسی؛ از اییوضو ی[ب »َحَدث«وجود  -٥
 باشد.] ینم

که  یکس ین رو، وضو برایض و نفاس. [از ای، مانند:] حینبودن [مانع شرع -٦
 ست.]ین یده است، کافیواجب گرد یغسل بر و

ت یوقت، فراخ بود، در آن صورت وضو به فور چه چنانن اگر یقت؛ [بنابراو یتنگ -٧
 ر انداختن آن جواز دارد.]یست، بلکه به تأخیواجب ن

 وضو:] یط صّحت و درستی[شرا 
ز است یست.] سه چیح نیصحھا  آن [که وضو بدون وضو یط صّحت و درستیو شرا
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 که عبارتند از:
در وضو الزم ھا  آن وضو [که شستن یھا اندام پوسِت  یپاک، به تمام ن که آِب یا -١

 باشد] برسد. یم
تضاد و منافات داشته باشد؛  ،وجود نداشته باشد که با وضو یزین که چیا -٢

ث اصغرمان] و َحَدث [ی]، نفاس [زایض [قاعدگیھمچون ح دَ ؛ و ییوضو یب :حَ

د  .]ی: جنابت و ناپاکث اكربحَ
به [پوست] بدن گردد؛  ،دن آبیوجود نداشته باشد که مانع رس یزین که چیا -٣

 ر].ی[و خم یھمچون: موم و چرب

  فصل

ُب  َصحِّ  يِف  الَكثَّةِ  الِلحيَةِ  َظاِهر َغسُل  َ�ِ
َ
ُب  وَ  ؛بِه يُفىَت  َما أ   الَماءِ  إِيَصاُل  َ�ِ

َ
ةِ  ِاىل  �رََشَ

  وَ  ؛اخلَِفيَفةِ  الِلحيَةِ 
َ

ُب  ال   الَماءِ  إِيَصاُل  َ�ِ
َ

عرِ  ِمنَ  الُمسرَتِسِل  ِاىل   وَ  الوَجهِ  َدائَِرةِ  َعن الشَّ
َ

  ال
َ

 ِاىل
َفتَ�ِ  ِمنَ  ان�تَمَ  َما ِت  لَو وَ  .اِالنِضَمامِ  ِعندَ  الشَّ َصابِعُ  انَضمَّ

َ
و األ

َ
فرُ  َطاَل  أ  ىَ�َغطَّ  الظُّ

نِملَةَ 
َ
و األ

َ
تَه َما َغسُل  وََجَب  ،َكَعِج�ٍ  الَماءَ  يَمنَعُ  َما ِ�يهِ  اَكنَ  أ

َ
  وَ  .حت

َ
َرنُ  يَمنَعُ  ال  ُخرءُ  وَ  ادلَّ

وَُها وَ  الرَبَاِ�يِث 
َ

ُب  وَ  .� ِر�ُك  َ�ِ
َ

ّيق اخلَاتَم حت ه لَو وَ  ؛الضَّ  َجازَ  ،رِجلَيهِ  ُشُقوقِ  َغسُل  رَضَّ
َواءِ  ىلَع  الَماءِ  إِمَرارُ    وَ  .ِ�يَها وََضَعه یاذلِ  ادلَّ

َ
  وَ  الَمسحُ  ُ�َعادُ  ال

َ
عرِ  َموِضعِ  ىلَع  الَغسُل  ال  الشَّ

  وَ  ؛َحلِقه بَعدَ 
َ

 .َشاِر�ِه وَ  ُظفِره بَِقص الَغسُل  ال

 که به احکام وضو تعّلق دارند] یرامون فروعاتی[پ :فصل

 ِش ی] ریرونیکه بدان فتوا داده شده، شستن ظاھر [سطح ب یقولن یتر حیبنا به صح
 یکه موھاشود  یگفته م یشیبه ر ش پرپشت و انبوه:ی[و رواجب است؛  ،پرپشت و انبوه

آن، پوست صورت را بپوشاند و  یکه موھا یا داشته باشد به گونه یادیپرپشت و ز
 ند.]یننده، پوست صورت را نبیب

ند؛ ک یت نمیش، کفایف باشد، شستن ظاھر ریپشت و خف ش، کمیر چه چنانو [اگر 
باشد.  یپشت، واجب م کم ِش یر ریبه پوست بدن در ز ن صورت،] رساندن آبیبلکه در ا

از  ،، آن است که پوست صورتصورت یپشت بودن مو ف و کمیخفزان یار و می[و مع
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 ده شود.]یآن د یال البه
خته شده، یصورت، فروھشته و فروآو یکه از گرد ،شیاز ر ییو رساندن آب به موھا

ھا،  ھم گذاشتن لب یکه به ھنگام رو یین رساندن آب به موھایست؛ و ھمچنیواجب ن
 ست.ید، واجب نمان یو نھان م یمخف

در  ،خود یکه آب به خود یا وسته بودند [به گونهیبه ھم پ ،انگشتان چه چنانو اگر 
بلند شده بود که سر انگشتان را  یھا به حّد  ا ناخنیشد]؛  یوارد نمھا  آن یال البه

وجود  یزیدر وضو فرض است، چھا  آن که شستن یا در اعضاء و اندامیده بود؛ یپوشان
ره]؛ در آن یر [و غید، ھمچون خمیگرد یدن آّب به پوست بدن میداشت که مانع رس

 ر آن واجب است.یو] شستن زھا  آن صورت [دور ساختن
ھا] و امثال  کیھا [ک کا وجود مدفوع کَ یوضو]،  یھا ن بودن [اعضاء و اندامیو چرک 

 ست.ین دن آب به پوستیمانع رسھا]  ھا و مگس آن [ھمچون مدفوع پشه
ھا] واجب است؛ [البته اگر  و حرکت دادن انگشتر تنگ [به ھنگام شستن دست

ثابت شده  ج امبرید. و از پیرس یآب بدون حرکت دادن آن به پوست بدن نم چه چنان

 ضَّ وَ ا تَ ذٰ اِ  ج يِبُّ انلَّ  نَ اكٰ « :کهاست 
َ
ھرگاه  ج امبریپ« )؛یھقی(ابن ماجه و ب »هُ مَ ا�َ خٰ َك رَ حَ  أ

 ]»داد. یش را حرکت میگرفت، انگشتر خو یوضو م
فرسا بود، در  آور و طاقت انیشخص، ز یپا برا یھا یدگیشستن ترک چه چنانو اگر 

 ست.ز ایکه بر آن نھاده، جا ییدارو یور دادن و گذراندن آب بر روآن صورت عب
ده شود، در آن صورت شستن و مسح یتراش ،وضو یھا اعضاء و اندام یو ھرگاه مو

ن رو، اگر سرش را در وضو، مسح کرد؛ سپس آن را یست؛ [از ایآن الزم ن ی هدوبار
وضو ساخت و سپس]  چه چنانن [اگر ی؛ و ھمچند؛ مسح را دوباره عود نکند]یتراش

 را دوباره عود نکند. ھا  آن ل را کوتاه کرد، شستنیسب یا مویھا را گرفت  ناخن

  فصل

  ايلََديِن  َغسُل  :َشيئًا َعرَشَ  َ�َماِ�يَةَ  الوُُضوءِ  يِف  �َُسنُّ 
َ

 ؛ِابِتَداءً  َوالتَّسِميَةُ  ؛الرُّسَغ�ِ  ِاىل
َواكُ   َواالِسِتنَشاُق  ؛بُِغرفَةٍ  لَو وَ  ثَالثًا َوالَمضَمَضةُ  ؛فَقِدهِ  ِعندَ  بِاإلِصبَعِ  لَو وَ  ِابِتَدائِهِ  يِف  َوالسَّ

ائِمِ  ِلَغ�ِ  ِتنَشاقَواالِس ؛الَمضَمَضةِ  يِف  َغةُ َوالُمبَالَ  ،ُغَرفَاٍت  بِثَالث ِليُل  وَ  ؛الصَّ
َ

 الَكثَّةِ  اللحيَةِ  خت
سَفِلَها ِمن َماءٍ  بَِ�ّف 

َ
ِليُل  وَ  ؛أ

َ
َصابِعِ  خت

َ
اِس  ِاستِيَعاُب  وَ  ؛الَغسل تَثِليُث  وَ  ؛األ  بِالَمسِح  الرَّ
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ةً  ُذنَ�ِ  َمسِح  وَ  ؛َمرَّ
ُ
أِس  بَِماءِ  لَو وَ  األ لِك  ؛الرَّ ِ�يِب  ؛َوانلِّيَّةِ  ؛َوالَوالءِ  ؛َوادلَّ  اهللاُ  نَصَّ  َكَما َوالرتَّ

َصابِعِ  ُرُؤوِس  وَ  ؛بِالَميَاِمِن  َوابَلَداَءةُ  ،ِكتَابِه يِف  َ�َعاىل
َ
أِس  ُمقدمُ  وَ  ؛األ َ�بَةِ  َمسحُ  وَ  ؛الرَّ   الرَّ

َ
 ال

رَ�َعةَ  إِنَّ  :ِ�يَل  وَ  ؛احلُلُقومِ 
َ
ِخَ�ةَ  األ

َ
 .ُمستََحبَّةٌ  األ

 وضو] یها رامون سّنتیفصل: [پ

 ، سّنت است که عبارتند از:زیجده چیھدر وضو، 
 ج امبریپ یدر وضو ،ت و صفتیفین کی. [چون اھا * شستن ھر دو دست تا مچ

آمده است که  سیث اوس بن اوس ثقفیوارد و نقل شده است؛ و عالوه از آن در حد

 رَ «گفت: 
َ
 ضَّ وَ تَ  ج اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ُت يْ أ

َ
 فَ  أ

ْ
ٰ ثَ  َف كَ  وْ ستَ ا دم که وضو یرا د ج امبریپ«؛ »ثاً ال

 .»ش را شستیخو یھا گرفت و سه بار کف دست یم
 ج کرده است.یث را تخرین حدیا /یبانیامام محمد بن حسن ش

 رَ فْ اَ فَ «ت شده که یروا ساز عثمان بن عفان ،ح مسلمیو صح یح بخاریو در صح 
َ
 غ

ٰ ثَ  هِ يْ فَّ كَ  يلَعٰ  را ھا  آن خت ویش ریبر کف دستان خو ،او سه بار آب«؛ »امٰ هُ لُ سِ غْ �َ  اٍت رّٰ مَ  َث ال
 .]»شست

با اسناد  یھقیوضو. [چون ب ی] در ابتدا»ميلرحلرمحن اَ اَ  اهللاِ سمِ بِ «[گفتن  »هیتسم« *

دست خود را در ظرف آب وضو نھاد و به  ج امبریت کرده است که پیکو رواید و نیج

 .»دیریوضو بگ به نام الله،«؛ »اهللاِ  مِ اسْ وا بِ ئُ ضَّ وَ تَ «ش فرمود: یاران خوی

ٰ  لٍ ابٰ  يْ ذِ  رٍ مْ اَ  لُكُّ «ح آمده است: یث صحیو در حد  دَ بْ �ُ ال
ُ
ھر «؛ »رَتُ �ْ اَ  وَ هُ �َ  اهللاِ  سمِ بِ بِ  هِ ي�ِ  أ

 .]»که با نام الله شروع نشود، آن کار ناقص و برکت آن، اندک است یتیکار با اھّم 
با  افت،یرا ن یمسواک چه چنانو اگر  مسواک کردن به ھنگام شروع وضو؛ *

َ « د:یفرما یم ج امبرید؛ [چون پیھا را بشو ش، دندانیانگشتان خو ٰ وْ ل  يِتْ مَّ اُ  يلَعٰ  قَّ ُش�َاَ  نْ  اَ ال
 َ
َ

م به رنج انداختن اّمت یاگر ب«و ابن ماجه)؛  یی(نسا »ءٍ وْ ُض وُ  لُكِّ  دَ نْ عِ  كِ اوٰ السِّ بِ  مْ هُ �ُ رْ مَ ال
 .»کنند ه در مواقع وضو گرفتن مسواکدادم ک ینبود، به آنان فرمان م

 رَ « د:یفرما یز میو ن
ْ
 رَ  ْ�َ عِ بْ سَ  نْ مِ  ُل َض فْ اَ ِك اوٰ السِّ بِ  انِ تٰ عَ �

ْ
ٰ بِ  ةٍ عَ � ن یم ای(ابونع »كٍ اوٰ سِ ال

دو رکعت نماز «ت نموده است)؛ یکه رجال آن ثقه است، روا یث را با اسنادیحد
 .»کوتر است از ھفتاد رکعت بدون مسواک نمودنیخواندن با مسواک زدن، بھتر و ن



 ٣٩  )پاکیزگی و پاکی( طهارت کتاب

َ ، اَ كِ اوٰ السِّ  نَ مِ  ءُ يزِ ُ�ْ «د: یفرما یز مینو 
ْ

)؛ »الكامل«در  یو ابن عد یھقی(ب »عُ ابِ صٰ ال
 . »ردیگ یمسواک را م یانگشتان، جا«

 بِ  ُص �ْ لتَّْشوِ اَ «د: یگو یم سیو عل
ْ
ِ  وَ  ةِ حَ بَّ سَ مُ ال

ْ
ھا به  دن دندانیمال«؛ »كٌ اوٰ سِ  امِ هٰ بْ اال

 .]»دیآ یشمار مانگشت سبابه و ابھام، مسواک به  ی لهیوس
[و سپس آن را از دھان خارج  دن و حرکت دادن،ی* سه بار آب در دھان گردان

 رد.یک مشت آب صورت بگیبا  ،ن سه بار مضمضهیکردن]؛ اگر چه ا

 هُ نَّ اِ «ت شده است که: ی[روا ز کردن.یرا با سه مشت آب، شستن و تم ینی* سه بار ب
 ضَّ وَ تَ  ج

َ
ٰ ثَ  َض مَ ْض مَ �َ  أ ٰ ثَ  َق شَ نْ تَ اسْ  ثاً وَّ ال  يَ ثاً ال

ْ
در  ی(طبران »داً يِ دْ اءاً جَ مٰ  ةٍ دَ احِ وٰ  لُكِّ لِ  ذُ خُ أ

 ینید و سه بار بیوضو گرفت و سه بار آب در دھان گردان ج امبریپ«ر)؛ یمعجم الکب
 .]»د گرفتیک آب جدیھر بار،  یش را شست و برایخو

دن] و ی[آب در دھان گردان که روزه نباشند، مبالغه در مضمضه یکسان ی* برا

 غْ الِ بٰ «فرموده است:  ج امبری[چون پباشد.  یگرداندن] سّنت م ینی[آب در ب استنشاق
  يِف 

ْ
ِ  وَ  ةِ َض مَ ْض مَ ال

ْ
 اِ  اقِ شٰ نْ تِ سْ اال

ّ
ٰ  ،در مضمضه و استنشاق مبالغه کن«؛ »ماً ائِ صٰ  ونَ �ُ تَ  نْ  اَ ال

، مکروه یکه روزه باشد، مبالغه و سع یکس یو اّما برا .»ین که روزه باشیمگر ا
 باشد.] یم

ن یآن]؛ ا یال [با انگشتان دست، و شستن البه انبوه و پرپشت ِش ی* خالل کردن ر
ابن د. [یر آن خالل نمایش را از زیش خویر ،طور که با کف دست، آب بردارد و با آن

ش را یخوش یگرفت، با انگشتان دستش، ر یھرگاه وضو م ج امبریپ د:یگو بعباس
 کرد. (ابن ماجه). یخالل م

در وضو، با انگشتان،  ج امبریپکه: است آمده  بابن عباست یباز ھم به روا
ت است ین روایتر حیث، صحین حدیا: «گفته است ی. بخارکرد یش را خالل میش خویر

 »ن باب.یدر ا

 ضَّ وَ ا تَ ذٰ اِ  نَ اكٰ  ج يِبَّ انلَّ  نَّ اِ «که: است ت شده ین روایو ھمچن
َ
ْ  اءٍ مٰ  نْ مِ ّفاً كَ  ذَ خَ اَ  أ

َ
 َت حت

ْ رَ  �رَ مَ ا اَ ذٰ هٰ : بِ اَل قٰ  وَ  هُ تَ يَ حِلْ  هِ بِ  َل لَّ خَ فَ  هِ كِ نْ حِ  وضو  ج امبریھرگاه پ«(ابوداود)؛  »لَّ جَ وَ زَّ عَ  ِ�ّ
 ،داد و با آن یش قرار میخو ی ر چانهیگرفت و آن را در ز یاز آب برم یگرفت، مشت یم
 .]»ن کار، پروردگارم مرا فرمان داده استیفرمود: به ا ینمود و م یش خود را خالل میر
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د: یگو بابن عباس[دست و پا.  انگشتاِن  یال * خالل کردن و شستن البه

 ضَّ وَ ا تَ ذٰ اِ «فرموده است:  جامبریپ
ْ
(ابن ماجه و  »َك يْ لَ جْ رِ  وَ َك يْ دَ يَ  عَ ابِ صٰ ِلّْل اَ خَ فَ  َت أ

 .»را خالل کنت ی، انگشتان دست و پایھرگاه وضو گرفت«)؛ یترمذ
 کوچِک  ن شکل است: با انگشِت یانگشتان پا، بد یال خالل کردن و شستن البه

 راست شروع کرده و به انگشِت  یراست و انگشت کوچک پا ین پاییچپ، از پا دسِت 
گر یبا ھمدھا  آن و خالل انگشتان دستان با خالل کردن ؛چپ خاتمه دھد یکوچک پا

 رد.]یگ یگر صورت میو داخل کردن انگشتان دست در ھمد
ث عثمان بن ی[چون در حد؛ وضو تا سه مرتبه یھا * تکرار کردن شستن اندام

 ضَّ وَ تَ  ج اهللاِ  َل وْ سُ رَ  نَّ اِ «آمده است که:  سعفان
َ
ٰ ثَ  أ ٰ ثاً ثَ ال در  ج امبریپ«(مسلم)؛  »ثاً ال

 .»کرد یوضو را سه بار تکرار م یھا وضو، شستن اعضاء و اندام
سه بار سرش را مسح  ج امبریآمده است که: پ ساز ابوداود از عثمان یتیو در روا

 یدر وضو، ھر عمل سطالب یبن اب یاز ابن ماجه آمده است که: عل یتیکرد. و در روا
 ]».ج رسول خدا ین است وضویا«و گفت: را سه بار انجام داد 

خارج  ین کرده است و برایچن ج امبریچون پ. [ک بار مسح نمودنی* تمام سر را 
ن رابطه مطرح است، سّنت آن است که از جلو سر آغاز یکه در ا یشدن از اختالف

ت یفین کیآغاز برگرداند. ا ینموده و سپس ھر دو دست را تا پس گردن ببرد و به جا
ت شده است که یروا سدیف آن از عبدالله بن زیو توص ج امبریپ یوضو ی درباره

 ]اند. ج کردهیآن را تخر ،جماعت صحاح
مسح سر  یباشد که برا ی؛ اگر چه با آبھا گوش] یو داخل ی[قسمت ظاھر * مسح

ھا را با آب  گوش یو داخل یقسمت ظاھر چه چنانبدان دست زده شده است. [و اگر 

 رَ «د: یگو یم سدیرا عبدالله بن زید و تازه مسح نمود، بھتر است؛ زیجد
َ
 جاهللاِ  َل وْ سُ رَ  ُت يْ أ

 ضَّ وَ تَ �َ 
ُ
ٰ خَ  اءً مٰ  هِ يْ �َ ذُ ِالُ  ذَ خَ اَ فَ  أ   َف ال

ْ
ِ  اءَ مٰ ال

َّ
ِ  هُ ذَ خَ اَ  يْ اذل  رَ ل

َ
را  ج امبریپ«)؛ یھقی(حاکم و ب »هِ سْ أ

 یر از آبیزد غ یش مجددًا دست به آب میھا مسح گوش یگرفت و برا یدم که وضو مید
 .»مسح سر بدان دست زده بود یکه برا
انگشتان شھادت  :ن شکل است کهیبدھا  مسح گوش ی و نحوه یچگونگ و

و با  ؛بچرخاند راھا  آن ،داخلدر داخل کرده و  ،ھا (مسّبحه) را در سوراخ گوش
 د.]یھا را بمالد و مسح نما گوش یقسمت ظاھر ،انگشتان بزرگ و شست (ابھام)
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 .دن و مشت و مال دادنیمال وضو را به ھنگام شستن، خوب] یھا [اعضاء و اندام *
عضو دّوم را  یعنی؛ [وضو پشت سر ھم و به دنبال ھم یھا * شستن اعضاء و اندام

ن کرده و بر آن مواظبت یچن ج امبریچون پ ؛دیش از خشک شدن عضو اول بشویپ
 نموده است.]

َ مَ �َّ اِ «فرموده است:  ج امبری. [چون پتین* 
ْ

و مسلم)؛  ی(بخار »اِت يّٰ انِلّ بِ  اُل مٰ عْ ا اال
 . »انسان است یت و قصد درونیپاداش اعمال، بر اساس ن«

ا مباح کردن گزاردن ی، ییوضو یقصد برطرف کردن َحَدث و ب ت:یو مقصود از ن
 ا قصد فرض وضو است.]ینماز، 
که خداوند  ؛ ھمچنانب را مراعات کردنیترتوضو،]  یھا در شستن اعضاء و اندام[ *

 د:یفرما یح نموده است؛ [آنجا که میش، بدان تصریبلندمرتبه در کتاب خو

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  �َّ لَٰوةِ ٱَءاَمُنٓوا ْ ٱفَ  لصَّ يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ۡغِسلُوا

َ
وُُجوَهُ�ۡم َو�

ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱ رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ۡمَسُحوا
َ
� ٱبُِرُءوِسُ�ۡم َوأ  ]٦[المائدة:  ﴾ۡلَكۡعَبۡ�ِ

 یھا ھا و دست د) صورتینداشتد (و وضو ینماز بپاخاست یکه برا یمؤمنان! ھنگام یا«
د و یھا) را مسح کن از آن یا قسمتیخود (ھمه  ید، و سرھاییھا بشو خود را ھمراه با آرنج

 ] »د.ییبشوھا  آن یھا خود را ھمراه با قوزک یپاھا

 ج امبری. [چون پراست بر چپ در وضو یھا * مقّدم کردن اعضاء و اندام
 ضَّ وَ ا تَ ذٰ اِ «اند:  فرموده

ْ
د، یھرگاه وضو گرفت«ماجه)؛  (ابوداود و ابن »مْ �ُ نِ امِ يٰ مَ ا بِ وْ ءُ دَ ابْ فَ  ُ�مْ أ

 . »دیاز طرف راست شروع کن

 يِفْ  وَ  هِ رِ وْ هُ ُط  وَ  هِ لِ جُّ رَ تَ  وَ  هِ لِ عُّ نَ �َ  يِفْ  نَ امُ يٰ اتلَّ  بُّ ُ�ِ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  نَ اكٰ «د: یگو لشهیو عا
 شَ 

ْ
ھمواره ابتدا کردن از طرف راست را دوست  ج امبریپ«و مسلم)؛  یبخار( »هِ لُكِّ  هِ نِ أ

ش و خواه در وضو و غسل و یدن و شانه کردن مویداشت؛ خواه در کفش پوش یم
 .]»شیکارھا ی ھمه

ھا و پاھا]  [دست از سر انگشتاِن را] ھا  آن [به ھنگام شستن دستان و پاھا، شستن *
 د.یآغاز نما

 غاز کند.آ از جلو سر* [و به ھنگام مسح سر، مسح آن را] 
را مسح کردن حلقوم بدعت ی[ز باشد نه مسح حلقوم؛ یسّنت م ،* و مسح گردن

 ضَّ وَ تَ  ج هُ نَّ اِ «ثابت شده که:  ج امبریاست؛ و از پ
َ
  وَ  أ

َ
 مَ  وْ أ

َ
 رَ  مِ دَّ قَ مُ  نْ مِ  هِ يْ دَ يَ �ِ  أ

ْ
 غَ لَ بَ  يتّٰ حَ  هِ سِ أ
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وضو گرفت و با  ج امبریپ«ر)؛ یدر معجم الکب ی(طبران »اهُ فٰ قِ  ِل بَ قِ  نْ مِ  هُ قَ نُ �ُ  َل فَ سْ ا اَ مٰ هِ بِ 
 .»ش رساندین گردن خوییرا به پاھا  آن سرش اشاره کرد تا یدو دستش از جلو
راست بر  یھا مقدم نمودن اعضاء و اندام ر (:یکه چھار مورد اخاست و گفته شده 

ھا  دسترا از سر انگشتان ھا  آن ھا و پاھا، شستن چپ در وضو؛ به ھنگام شستن دست
و پاھا آغاز نمودن؛ به ھنگام مسح سر؛ مسح آن را از جلو سر آغاز کردن و مسح 

 باشد.] یمستحبات وضو م ی گردن)، از زمره

 فصل

رَ�َعةَ  الوُُضوءِ  آَداِب  ِمن
َ
 َعَدمُ  وَ  ؛الِقبلَةِ  ِاسِتقبَاُل  وَ  ؛ُمرَ�َفعٍ  َماَكنٍ  يِف  اجلُلُوُس  :َشيئًا َعرَشَ  أ

 ؛الِلَسانِ  فِعِل  وَ  الَقلِب  ِ�يَّةِ  بَ�َ  َواجلَمعُ  ؛انلَّاِس  بَِ�َالمِ  اتلَّلَكُّمِ  َعَدمُ  وَ  ؛بَِغِ�ه االِسِتَعانَةِ 
اَعءُ  ُذنَيهِ  ِصَماِخ  يِف  ِخنرِصِه إِدَخاُل  وَ  ؛ُعضوٍ  لُكّ  ِعندَ  َوالتَّسِميَةُ  ؛بِالَمأثُور َوادلُّ

ُ
ِر�ُك  وَ  ؛أ

َ
 حت

ؤُ  ؛یبِاليرُسَ  َواالِمِتَخاُط  ؛ايلُمَ�  بِايلَدِ  َواالِسِتنَشاُق  ؛َوالَمضَمَضةُ  ؛الَواِسع َخاتَِمه  قَبَل  َواتلَّوَضُّ
َهاَدتَ�ِ  َواِإلتيَانُ  ؛الَمعُذورِ  ِلَغ�ِ  الَوقِت  ُدُخولِ  ن وَ  ؛بَعَده بِالشَّ

َ
َّرِشَب  أ  الوُُضوءِ  فَضِل  ِمن �

ن وَ  ؛قَائًِما
َ
ا ِمنَ  اجَعلِ�  اَللَُّهمَّ « :َ�ُقوَل  أ ِر�نَ  ِمنَ  اجَعلِ�  وَ  �ِ�َ اتلَّوَّ  ».الُمتََطهِّ

 ز است.]یآداب وضو که چهارده چ ی [درباره :فصل

ھا  آن یمترادف ھستند که مدلول تمام ی، کلمات»فضائل«و  »مستحبات«، »آداب«[
گفته  یزی: به چ»سّنت«ن است که یا »سّنت«و  »ادب«ن یباشد؛ و فرق در ب یم یکی
ا دو بار یک یو آن را جز است بر آن مواظبت و مداومت کرده  ج شود که رسول خدا یم

شود و بر ترک آن، مورد  ین رو، مسلمان بر انجامش ثواب داده میترک نکرده باشند؛ از ا
ثواب و  ،شود که شخص بر انجام آن یاطالق م یزی: به چ»ادب«رد؛ و یگ یعتاب قرار م

 رد.]یگ یر نمشود و بر ترک آن، مورد عتاب قرا یپاداش داده م
 ؛ که عبارتند از:از آداب وضو است یبرخز، یچھارده چن یا

نشستن، [تا ذّرات آب مستعمل، بر  ،مرتفع و باال ی* [به ھنگام انجام وضو،] در مکان
 ده نشود.]یپاش یبدن و لباس و

 قبله نشستن. ی* رو به سو
 ر خود [در وضو گرفتن.]ینگرفتن از غ یاری* کمک نخواستن و 
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 نگفتن به سخنان مردم [به ھنگام وضو.] * سخن
 ت به زبان. یت قلب و تلفظ نیان نی* جمع نمودن م

در ھنگام وضو، نقل شده  ج رسول خدا از که یمأثوره [ا یدعاھا * خواندن
 است.]

 یھا به ھنگام شستن ھر عضو [از اعضاء و اندام »ميلرحن اَ لرمحٰ اهللا اَ  سمِ بِ «* گفتن 
 وضو]

خود [به ھنگام  یاھ ش در گوشی] خویس شده یکوچِک [خفرو بردن انگشت 
 ھا.] مسح گوش

تنگ باشد، در آن  یانگشتر و چه چنانش. [و یخو گشادِ  انگشترِ  * حرکت دادن
 باشد.] یم یوضو، الزام یصّحت و درست یصورت حرکت دادن آن برا

گرداندن]، آب  ینیستنشاق [آب را در بمضمضه [آب در دھان گرداندن] و اِ  ی* برا
 رد.یش بگیرا با دست راست خو

 رد.یش را به کار بگین کردن، دست چپ خویافشاندن و ف ینیب ی* برا
 یکه در حکم معذور یالبته در صورت ش از داخل شدن وقت نماز؛یگرفتن پ * وضو

 گردد، نباشد. یم یاو در وقت ھر نماز الزم و ضرور یکه وضو گرفتن برا

 نْ اَ  دُ هَ شْ اَ «د: یبگو ،: پس از اتمام وضویعنیپس از اتمام وضو؛ [ »نیشھادت«* گفتن 
 
ّٰ

 اِ  هلَٰ اِ  ال
َّ

ٰ  هُ دَ حْ وَ   اهللاُ ال ُ َك �ْ  رَشِ ال
َ

ُ وْ سُ رَ  وَ  هُ دُ بْ داً �َ مَّ ُ�َ  نَّ اَ  دَ هَ شْ اَ  وَ  هل
ُ

ت ی؛ چون مسلم روا»هل

 ضَّ وَ تَ  نْ مَ «فرموده است:  ج امبریکرده که پ
َ
  نْ اَ  دُ هَ شْ : اَ اَل قٰ فَ  أ

ّٰ
 اِ  هلَٰ  اِ ال

َّ
ٰ  هُ دَ حْ وَ   اهللاُ ال َك � رَشِ ال

 ُ
َ

ُ  نَّ اَ  دُ هَ شْ اَ  وَ  هل
ُ

داً َ�بُْدُه َو رَُسْوهل ُ  ْت حَ تِ ؛ فُ ُ�َمَّ
َ

َ  اُب وٰ بْ اَ  هل
ْ
؛ »اءَ ا شٰ هٰ يِّ اَ  نْ مِ  ُل خُ دْ يَ  ةِ يَّ ا�ِ مٰ اثلَّ  ةِ نَّ اجل

 « د:ین بگویرد و چنیکه وضو بگ یھر کس«
َّ

 ِاهٰلَ ِاال
ّٰ

ُ َو َك �ْ اُهللا وَْحَدُه الٰ رَشِ اَْشَهُد اَْن ال
َ

هل
 ُ
ُ

داً َ�بُْدُه َو رَُسْوهل شود و او از  یگشوده م یبھشت بر و ی ھشتگانه ی؛ درھا»اَْشَهَد اَنَّ ُ�َمَّ
 ]»گردد. یھر کدام که بخواھد وارد م

 ش بنوشد.یخو یآب وضو ی مانده یاز باق ،ستادهین که به حالت ای* و ا

 عَ اجْ  مَّ هُ للّٰ اَ «د: ین که بگوی* و ا
ْ
 عَ اجْ  وَ  ْ�َ ا�ِ وّٰ اتلَّ  نَ مِ  ِ�ْ ل

ْ
  نَ مِ  ِ�ْ ل

ْ
ا! یبار خدا«؛ »نَ �ْ رِ هِّ َط تَ مُ ال

شخص  ی. [و برا»شدگان از گناھان و از پاکان قرار بده مانیکنندگان و پش مرا از توبه

 اَْشَهُد اَْن «ن ین شھادتیه، بھتر آن است که برندیوضوگ
ّٰ

 اُهللا وَْحَدُه الٰ رَشِ  ال
َّ

ُ َو َك �ْ ِاهٰلَ ِاال
َ

هل
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 ُ
ُ

داً َ�بُْدُه َو رَُسْوهل ِ�ْ  اَللُّٰهمَّ « یو دعا »اَْشَهَد اَنَّ ُ�َمَّ
ْ
ا�ِ  اْجَعل ِ�ْ ْ�َ ِمَن اتلَّوّٰ

ْ
ِمَن   َو اْجَعل

رِ  ُمتََطِهّ
ْ
 د.]ی، جمع کند و پس از اتمام وضو، ھر دو را با ھم بگو»نَ �ْ ال

  فصل

شيَاءَ  ِستَّةُ  ءلِلُمتَويَّض  يُ�َرهُ  وَ 
َ
 ؛بِه الوَجهِ  رَضُب  وَ  ؛ِ�يهِ  َواتلَّقِت�ُ  ؛الَماءِ  يِف  اِإلرَساُف  :أ

 .َجِديدٍ  بَِماءٍ  الَمسِح  تَثِليُث  وَ  ؛ُعذرٍ  َغ�ِ  ِمن بَِغِ�ه َواالِسِتَعانَةُ  ؛انلَّاِس  بَِ�َالمِ  َواتلَّلَكُّمُ 

 مکروهات وضو] ی [درباره :فصل

 که عبارتند از: باشد یز مکروه میشش چ رنده، [انجام]یشخص وضوگ یبرا
 سبه سعد ج امبریرا پینمودن در استعمال آب وضو؛ [ز یرو ادهی* اسراف و ز

َُف ذَ ا هٰ مٰ «گفت:   : اَل قٰ ؟ فَ دُ عْ ا سَ يٰ  ا الرسَّ
َ
  يِفْ أ

ْ
 رٍ هْ �َ  يلَعٰ  َت نْ كُ  نْ اِ  وَ  مْ عَ : �َ اَل ؟ قٰ ٌف رَسَ  ءِ وْ ُض وُ ال

ا یست؟ گفت: آیچ یرو ادهین اسراف و زیسعد! ا یا« ؛ (ابن ماجه و مسند احمد) »ارٍ جٰ 
بار ی؛ اگر چه بر کنار جویفرمود: آر ج امبریکند؟ پ یدا میق پدر وضو ھم اسراف تحّق 

 .]»یروان باش
د: یفرما یم ج امبریرا پیآب استعمال نمودن؛ [ز ،ی* در وضو، کمتر از مقدار کاف

ُ  ْ�ُ خَ «
ْ

ن یبھتر«؛ )»اءية االوليحل« م دریمان، و ابونعیدر شعب اال یھقی(ب »اهٰ ُط سَ وْ اَ  رِ وْ مُ اال
 .]»ھاست ن آنیتر یرو انهیامور، م

 نَّ اِ «د: یفرما یم ج امبریرا پیورت [به ھنگام شستن صورت؛ ز* محکم زدن آب به ص
  واقُ ا�َّ فَ  مْ تُ �ْ ا رَضَ ذٰ اِ ؛ فَ هِ تِ رَ وْ ٌص  يلَعَ  مَ آدَ  هَ جْ وَ  َق لَ خَ  اهللاَ 

ْ
به «(مصنف عبدالرزاق)؛  »هَ جْ وَ ال

د، از زدن به صورت ید؛ پس ھرگاه زدیافریش، بیرا بر صورت خو ج آدم ،خداوند یراست
 ]»د.یزیبپرھ

، باعث ین کاریرا چنیه] سخنان مردم است؛ [زیکه شب ی* سخن گفتن به [سخنان
 شود.] یوضو م ی مأثوره یاز دعاھا یمشغول شدن و

 ی[برا یآن که عذر یب ر خود [در امر وضو]،یگرفتن از غ یاری* کمک خواستن و 
 یوجود داشت، پس باک یاو عذر یبرا چه چناناگر  ین کار] وجود داشته باشد. [ولیا

د: یگو یم سرا عمریست؛ زیدر امر وضو ن ،یگریخواستن از د یاریاز کمک گرفتن و 
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 رَ «
َ
َ  ج اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ُت يْ أ ِ مٰ  يِقْ تَ سْ �  ل

ُ  يِقَ سْ اَ  نْ اَ  ُت رْ ادَ بٰ ؛ فَ هِ ئِ وْ ُض وُ اءاً
َ

ْ اِ ! فَ رُ مَ ا �ُ يٰ : َمه اَل قٰ فَ  هل ّ�ِ 
 ٰ ٰ َص  يلَعٰ  ِ�ْ نَ يِ عْ �ُّ  نْ اَ  دُ �ْ رِ اُ ال دم که یرا د ج امبریپ«)؛ یعلی(مسند بزار و مسند ابو »دٌ حَ اَ  يِتْ ال

 یھا من شتاب کردم تا آب را بر اعضاء و اندام ش خواستند؛یخو یوضو یآب برا
مرا در  یخواھم کس یرا من نمیعمر؛ ز یزم. فرمودند: دست نگه دار ایشان بریا یوضو

 ]»د.یمورد نمازم، کمک نما
آن به کار  یرا برا یدیآب تازه و جد ،دن سر؛ و ھر بار ھمی* سه بار مسح کش

 گرفتن.

  فصل

قَسامٍ  ثَالثَةِ  ىلَعَ  الوُُضوءُ 
َ
ُل  :أ وَّ

َ
َالةِ  الُمحِدِث  ىلَعَ  :فَرٌض  :األ  وَ  ؛نَفًال  اَكنَت لَو وَ  ؛لِلصَّ

 .آيةً  َولَو الُقرآن لَِمسِّ  وَ  ؛اتلَّالَوةِ  َسجَدةِ  وَ  ؛اجلَنَاَزةِ  لَِصالةِ 
َواف :َواِجٌب  :َواثلَّاِ�   ِاستَيَقَظ  إَِذا وَ  ؛َطَهاَرةٍ  ىلَعَ  لِلنَّومِ  :َمنُدوٌب  :َواثلَّاِلُث  .بِالَكعبَةِ  لِلطَّ

 ؛َخِطيئَةٍ  َوُ�ِّ  ؛نَِميَمةٍ  وَ  ؛َوِ�ذٍب  ؛ِ�يبَةٍ  بَعدَ  وَ  ؛الوُُضوءِ  ىلَعَ  لِلوُُضوءِ  وَ  ؛َعلَيهِ  لِلُمَداَوَمةِ  وَ  ؛ِمنهُ 
الةِ  َخاِرجَ  قَهَقَهةٍ  وَ  ؛ِشعرٍ  إِ�َشادِ  وَ   قَبل وَ  ؛الةٍ َص  لُكُّ  لَِوقِت  وَ  ؛ومََحِله ؛َميٍِّت  ُغسِل  وَ  ؛الصَّ

�ٍل  ِعندَ  لِلُجنُِب  وَ  ؛اجِلنَابَةِ  ُغسِل 
َ
 وَ  ؛َحِديٍث  وَ  ؛قُرآنٍ  وَ  ؛ِلَغَضٍب  وَ  ؛ءٍ َويط وَّ  نَومٍ  وَّ  رُشٍب  وَّ  أ

َذانٍ  وَ  ؛ِعلمٍ  ِدَراَسةِ  وَ  ؛ِرَوايَِته
َ
 وَ  ؛َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َصَ�  انلَّيِبِّ  ِزَ�اَرةِ  وَ  ؛ُخطبَةٍ  وَ  ؛إِقَاَمةٍ  وَ  ؛أ

يع وَ  ؛بَِعَرفَةَ  ُوقُوٍف  َفا بَ�َ  لِلسَّ �ِل  وَ  ؛الَمرَوة وَ  الصَّ
َ
مِ  أ

َ
 ِخالِف  ِمن لِلُخُروِج  وَ  ؛َجُزورٍ  حل

ةً  َمسَّ  إَِذا َكَما الُعلََماءِ 
َ
 .ِامَرأ

 وضو] یها یژگیرامون اوصاف و وی[پ :فصل

که عبارتند  شود یم مین]، تقسیادیو بن یو محور یوضو به سه قسم [عمده و اساس
 از:

 یا که شبھه یقطع یلیشود که لزوم آن، به دل یگفته م یزیبه چ فرض:[فرض؛  -١
 در آن نباشد، ثابت شده باشد.]

 ل] فرض است:یاز چھار مورد ذ یکی، [به جھت وضو یوضو بر شخص بو 
را خداوند بلندمرتبه یگزاردن نماز؛ اگر چه آن نماز، نفل باشد؛ [ز یبرا الف)
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َها ﴿ د:یفرما یم ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  �َّ لَٰوةِ ٱَءاَمُنٓوا ْ ٱفَ  لصَّ يِۡديَُ�ۡم  ۡغِسلُوا

َ
وُُجوَهُ�ۡم َو�

ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱإَِ�  رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ۡمَسُحوا
َ
� ٱبُِرُءوِسُ�ۡم َوأ  ]٦[المائدة:  ﴾ۡلَكۡعَبۡ�ِ

 خواندن نماز بر جنازه. یبرا ب)
 تالوت. ی گزاردن سجده یبرا ج)

�َّ ﴿: دیفرما یرا خداوند میه باشد؛ [زیک آیمساس کردن قرآن؛ اگر چه  یبرا د)
هُ  ُرونَ ٱإِ�َّ  ۥٓ َ�َمسُّ ن رو ھرگاه ی. از ا»جز پاکان بدان دست نزنند« ]٧٩[الواقعة:  ﴾٧٩لُۡمَطهَّ

 ،وضو ینوشته شده باشد و شخص ب یا بر سکه و درھمیا بر کاغذ یوار یقرآن بر د ی هیآ
 رد.]یفرض است که وضو بگ یبخواھد آن را مساس کند، در آن صورت بر و

ثابت شده  یلیگردد که لزوم آن، به دل یاطالق م یزیبر چواجب: [واجب؛  -٢
الثبوت باشد؛  یل آن، ظنّ ین که دلیوجود دارد؛ مثل ا یا باشد که در آن شبھه

لفظ آن،  یول -ث متواتر یچون قرآن و حد -الثبوت باشد  یل، قطعیا دلی
 را دارا باشد. اشتر از دو معنیا بی ااحتمال دو معن
گردد، و آن:] طواف  یک مورد، واجب میوضو، تنھا به خاطر  یبو وضو بر شخص 

  َل وْ حَ  اُف وٰ طَّ الَ «د: یفرما یم ج امبریرا پیکعبه است؛ [ز ی نمودن به خانه
ْ
 ُل ثْ ، مِ ةِ بَ عْ كَ ال

ٰ الصَّ   ؛ اِ ةِ ال
ّٰ

ٰ فَ  هَ يْ �ِ  مَ لَّ �َ تَ  نْ مَ ؛ �َ هِ يْ �ِ  نَ وْ مُ لَكَّ تَ �َ  مْ �ُ نَّ  اَ ال  اِ  نَ مْ لَكَّ تَ �َ  ال
ّٰ

طواف «)؛ ی(ترمذ »ْ�ٍ  خِبَ ال
 ی ن تفاوت که شما در طواف، اجازهیکعبه، ھمانند نماز است؛ با ا ی در اطراف خانه

کو و ید، تنھا سخنان نین رو، ھرگاه در طواف سخن گفتید؛ از ایسخن گفتن را دار
 ]»د.ییخوب بگو

آن  ج شود که رسول خدا یگفته م یزی: به چ»مندوب«ا مستحب. و یمندوب [ -٣
نکرده باشند، از  یشگیبر آن مواظبت ھم یا دوبار انجام داده باشند؛ ولیک یرا 

شود و بر ترک آن، مورد  ین رو، شخص بر انجام آن، ثواب و پاداش داده میا
 رد.یگ یعتاب و سرزنش قرار نم

 باشد که عبارتند از: یل، مستحب و مندوب میو وضو گرفتن به جھت انجام امور ذ
 و طھارت. یپاکدن در حال یخواب ی* برا

 دار گردد.ی* ھرگاه فرد مسلمان از خواب ب
 ییداشتن وضو یعنیداشتن وضو؛ [ و استمرار و بقاء بر یمردیمداومت و پا ی* برا

 .]یوسته و دائمیپ
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ت ثواب و پاداش. ناگفته نماند که وضو یوضو [به ن یگرفتن وضو بر باال ی* برا
 یباشد که شخص مسلمان، با وضو یمندوب و مستحب مآنگاه  وضو، یگرفتن بر باال

 یبا وضو ،یو چه چنانن رو، اگر یرا انجام داده باشد؛ از ا یش، عبادتینخست خو
وضو، نه  یرا انجام نداده بود، در آن صورت وضو گرفتن بر باال یش، عبادتینخست خو

 باشد.] یز مینست که اسراف یتنھا مستحب ن
ا یب او را گفتن؛ یکردن و ع ییبدگو یپشت سر کس بت:یغبت کردن. [ی* پس از غ

 اب او گفتن.]یرا در غ یب کسیو ع یبد
 قت نداشته باشد.]یکه حق ی* پس از گفتن دروغ و سخن ناراست [و گفتار

گران ید یرا برا یا اسرار کسیا کردار و ی[و گفتار  ینیو خبرچ ی* پس از نّمام
 انتقال دادن.]

 زه و جرم.بِ * پس از ارتکاب ھر نوع گناه و لغزش و 
ان یرا وضو، گناھان کوچک را از میح؛ زیزشت و قب ی* پس از سرودن شعر[

 برد.] یم
در  ،قھقھه ی خنده ،چه چنان اگر یقھقھه در خارج از نماز؛ [ول ی * پس از خنده

 شکند.] یداخل نماز باشد، پس وضو را م
 غسل دادن مرده. ی* برا

 تاً فَ يِّ مَ  َل سَّ غَ  نْ مَ «د: یفرما یم ج امبریرا پیحمل و برداشتن مرده؛ [ز ی* برا
ْ
 ْل سِ غْ يَ ل

 فَ  هَ لَ مَحَ  نْ مَ  وَ 
ْ
 ضَّ وَ تَ يَ ل

ْ
د یرا غسل دھد، با یا که مرده یکس«(ابوداود و مسند احمد)؛  »أ

 ]»رد.ید وضو بگیکند، با یرا حمل م یا که مرده یغسل کند؛ و کس
 گانه]. پنج یوقت ھر نماز [از نمازھا ی* وضو گرفتن برا

 ش از غسل جنابت.یگرفتن پ * وضو
دن و یدن، خوابیشخص جنب و ناپاک به ھنگام خوردن، نوش یوضو گرفتن برا *

 [با ھمسر]. یزش جنسی[تکرار] آم
 وضو گرفتن به ھنگام خشم و غضب. *
 ] قرآن.یو زبان یتالوت [شفاھ یوضو برا *
 ث.یخواندن حد یوضو برا *
 ث.یت نمودن حدیروا یوضو برا *
 .]یو قرآن ی، نبوی، الھیآموختن و آموزش دادن علوم و معارف [شرع یوضو برا *
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 گفتن اذان. یوضو برا *
 اقامه گفتن. یوضو برا *
 نکاح باشد.] ی هراد کردن خطبه؛ [اگر چه خطبیا یوضو برا *
 .ج اسالم یامبر گرامیمطّھر] پ ی [روضه ارِت یز یوضو برا *
 ن عرفه.یدر سرزمستادن] یوقوف [درنگ کردن و ا یوضو برا *
 ان صفا و مروه.یدر م یسع یوضو برا *
ن عمل، از یباشد؛ و با ا یز مستحب میو وضو پس از خوردن گوشت شتر ن *

را یم؛ [زیابی یم یی،] وجود دارد، رھاینظران اسالم ن علماء و صاحبیکه [در ب یاختالف
ھرگاه  که ھمچناندانند؛]  یاز خوردن گوشت شتر را واجب م پس ،وضو گرفتن ،یبرخ

بدون پوشش و مانع]  ،که محل اشتھاء ھستند یگانه و نامحرمی[ب با زناِن  یتماس پوست
وضو گرفتن پس از  ،یرا برخیباشد؛ [ز یم مستحب یو یداشته باشد، وضو گرفتن برا

که وجود  ین عمل، از اختالفین رو، با ایدانند؛ از ا یبا زنان را واجب م یتماس پوست
 م.]یابی یم ییدارد، رھا

  فصل

ةَ  ِاثنَا الوُُضوءَ  يَنُقُض  ِبيلَ�ِ  ِمنَ  َخَرجَ  َما :َشيئًا َعرَشَ   ؛السَّ
َّ

َصحّ  يِف  الُقبُِل  ِر�حُ  إِال
َ
 وَ  ؛األ

و َطَعامٍ  يَقءُ  وَ  ؛قَيٍح  وَ  َكَدمٍ  َغ�ِِهَما ِمن َسائِلَةٌ  ِ�َاَسةٌ  وَ  ؛َدمٍ  ُرؤَ�ةِ  َغ�ِ  ِمن ِوالَدةٌ  يَنُقُضهُ 
َ
 َماءٍ  أ

و
َ
و َعلٍَق  أ

َ
ةٍ مِ  أ   إَِذا رَّ

َ
  َما ُهوَ  وَ  ؛الَفمَ  َمأل

َ
  الَفمُ  َعلَيهِ  يَنَطِبُق  ال

َّ
َصحّ  ىلَعَ  َ�تلََكٍُّف  إِال

َ
 ُ�َمعُ  وَ  ؛األ

َدَ  إَِذا اليَقءِ  ُمتََفرُق  و الزَبَاقِ  ىلَعَ  َغلََب  َدمٌ  وَ  ؛َسبَبُهُ  ِاحتَّ
َ
ن لَم نَومٌ  وَ  ؛َساَواهُ  أ  ِ�يهِ  َ�تََم�َّ

رِض  ِمنَ  الَمقَعَدة
َ
اِهرِ  يِف  �َسُقط لَم إِن وَ  ِانتِبَاِهه قَبَل  نَائِمٍ  ِمقَعَدةِ  ِارتَِفاعُ  وَ  ؛األ  إِغَماءٌ  وَ  ؛الظَّ

دَ  لَو وَ  ُسُجودٍ  وَ  ُرُكوٍع  َذات َصالةٍ  يِف  يَقَظانَ  بَاِلغٍ  َقهَقَهةٌ  وَ  ؛ُسكرٌ  وَ  ُجنُونٌ  وَ   بَِها اخلُُروجَ  َ�َعمَّ
الةِ  ِمنَ   .َحائٍِل  بِال ٍب َص ُمنتَ  بَِذَكرٍ  فَرٍج  َمسُّ  وَ  ؛الصَّ

 سازند] یکه وضو را تباه و باطل م ییزهایوضو و چ یها رامون شکنندهی[پ :فصل

 سازند که عبارتند از: یز، وضو را تباه و باطل میدوازده چ
ب، شاید؛ [چون پیرون آیش و پس انسان بیپ یکه از دو راه معمول یزی* ھر آن چ

باشد  یا باد؛ عادیرون آمده، جسم باشد یز بیکند که چ ینم یشکم، و فرق مدفوع و باد
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ا پاک، یکند که ذاتًا ناپاک باشد  ینم یزه؛ و فرقیمانند خون و سنگر ،ابیا نادر و کمی

َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن ﴿: دیفرما یرا خداوند می؛ زچون کرم
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ا ی« ]٤٣[النساء:  ﴾ۡلَغآ�ِِط ٱأ

 ی: محل قضایاه، به معنیدر آ »غائط« ی کلمه ».حاجت برگشت یاز شما از قضا یکیاگر 
ده شده است که ادرار و یحاجت است؛ و به جھت مجاورت غائط (مدفوع) بدان نام

ٰ « فرمود: ج امبریچون پرد؛ یگ یبرممدفوع و باد را ھمه در  ٰ َص  اهللاُ  ُل بَ قْ �َ  ال  مْ �ُ دِ حَ اَ  ةَ ال
 ضَّ وَ تَ �َ  يتّٰ حَ  َث دَ حْ ا اَ ذٰ اِ 

َ
د، خداوند یوضو گرد یش باطل شد و بیاز شما وضو یکی یوقت«؛ »أ

 .]»د کندیش را تجدیرد و وضوین که وضو بگیرد، مگر ایپذ ینمازش را نم
اثر  ید، وضو را باطل و بیرون آیش انسان بیکه از راه پ یتر، باد حیو بنا به قول صح

 سازد. ینم
ند، در آن صورت یمان] نبیرا [پس از زا یخوناورد و یا بیبه دن یا بچه ،* ھرگاه زن

 شکند. یش میوضو
رون شود و یا زردآب بیھمچون: خون  یش، نجاستیر دو راه پس و پی* ھرگاه از غ

تجاوز کندکه پاک  یا زردآب، از بدن خارج گردد و به محلّ یخون  یعنیابد؛ [یان یجر
 نمودن آن مطلوب است.]

ز، یا صفراء و زردآب؛ و آن استفراغ نیا خون لخته و یا آب، ی* استفراغ نمودن غذا، 
دا یتحقق پ آنگاه، دھان یپر -تر  حیبنا به قول صح -دھان باشد. و  یپر ی به اندازه

باشد که به ھمراه آن، دھان بسته نشود مگر با تکّلف و  یا کند که استفراغ به گونه یم
 و مشّقت. یو دشوار یسخت

باشد که ھر کدام  ین در حالیباشد [، و ا یکی، راکندهپ یھا استفراغ سبِب و ھرگاه 
گر یپراکنده با ھمد یھا دھان نرسد]، در آن صورت استفراغ یبه پر ییبه تنھا ھا، آن از

شود که  ید، حکم میدھان رس یبه پرھا  آن چه چنانن رو، اگر یشوند؛ [از ا یجمع م
 سازد.] یاثر م یدھان است و وضو را باطل و ب یبه پر ،استفراغ

ا با آن، برابر یده و یده و] بر آب دھان غالب گردیکه [از دھان خارج گرد ی* خون
 شده است.
و  ریگ ین جایبه ھنگام خواب]، بر زمده [یخواب منگاه شخِص یکه نش ی* خواب

 اَ «د: یفرما یم ج امبریرا پیده و راسخ نباشد؛ [زیمحکم و چسب
ْ
)؛ رِ بُ (ادلُّ  هِ السَّ  ءُ ِو�ٰ  انِ نٰ يْ عَ ل

  ِت امَ ا نٰ ذٰ اِ فَ 
ْ
  َق لَ َط �ْ ، اِ انِ نٰ يْ عَ ال

ْ
 فَ  امَ نٰ  نْ مَ ؛ �َ ءُ ِو�ٰ ال

ْ
 ضَّ وَ تَ يَ ل

ٌ
 یداریب«(ابوداود و ابن ماجه)؛  »أ
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ن بند باز یچشمان، بند (مقعد و دبر) انسان است؛ پس ھرگاه چشمان به خواب رفتند، ا
د کند؛ چون یش را تجدینماز خواندن، وضو ید، براین، ھر کس خوابیشود؛ بنابرا یم

 .»شود یش باطل میوضو
ده ین چسبیبه زم یمنگاه ویبه خواب رود که نش یا به گونه ،انسان چه چنانو اگر 
 سست؛ چون انس بن مالکیگردد و موجب نقض وضو ن ین حکم استثناء میباشد، از ا

ٰ  وَ  نَ وْ لُّ َص يُ  مَّ ، �ُ نَ وْ امُ نٰ يَ  ج اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  اُب حٰ ْص اَ  نَ اكٰ «د: یگو اران ی«(مسلم)؛  »نَ وْ ئُ ضَّ وَ تَ �َ  ال
. و »رندیکه وضو بگ نیخواندند بدون ا یرفتند و سپس نماز م یبه خواب م ج امبریپ

ْ  يتّٰ حَ «ز افزوده است: ین عبارت را نیابوداود ا
َ

به خواب  یا به گونه«؛ »مْ هُ سُ وْ ؤُ رُ  َق فِ خت
 داده است.] یرو ج امبرین حالت در زمان پی؛ و ا»خورد یرفتند که سرشان تکان م یم

؛ اگر یدار شدن ویش از بین، پیده از زمیخواب شخِص  منگاهِ یدن نشیبلند گرد *
 افتد.یفرون ،نیبر زم -بنا به ظاھر مذھب  -چه 

 .یھوشی[زوال عقل] به سبب ب *
 .یوانگی* [زوال عقل] به سبب د

عقل ؛ [چون ھرگاه خواب، وضو را باطل سازد، زوال ی* [زوال عقل] به سبب مست
 یوانگی، دیبه سبب مست یشود؛ چون از ھوش رفتگ ین کار را سبب میا یولق اَ یبه طر

 شود تا خواب.] یشتر سبب نقض وضو می، بیھوشیو ب
 ی رکوع و سجده است، خنده یکه دارا یدار، در نمازی* ھرگاه شخص بالغ و ب

در حال  شخِص ا یقھقھه کند،  ی ن رو، اگر کودک، در نماز خندهید؛ [از ایقھقھه نما
قھقھه کند،  ی تالوت، خنده ی ا سجدهیا در نماز جنازه ید؛ و یقھقھه نما ی خواب، خنده

 شکند.] ینم شیوضو
 یآخر نماز،] از رو ی ن ھرگاه شخص نمازگزار، [پس از نشستن در قعدهیو ھمچن

ن صورت ین کار، خروج از نماز باشد، [در اید و ھدفش از ایقھقھه نما ی خنده ،عمد
 شکند. یش می] وضویح است؛ ولینمازش صح

که آلت  یمرد؛ البته در صورت یج [و شرمگاه زن] با آلت تناسلْر *مساس کردن فَ 
ن ی، بیچ حائل و پرده و پوششیمرد، راست شده و حرکت نموده باشد و ھ یتناسل

 شرمگاه زن و مرد وجود نداشته باشد.
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  فصل

شيَاءَ  َعرَشةُ 
َ
  أ

َ
مٍ  ُسُقوُط  وَ  ؛َ�َلِّهِ  َعن �َِسل لَم َدمٍ  ُظُهورُ  :الوُُضوءَ  تَنُقُض  ال

َ
 َغ�ِ  ِمن حل

ي الَمَدِ�  اَكلِعرقِ  ،َدمٍ  َسيَالنِ  ِ
َّ

  ُ�َقاُل  اذل
َ

ُذنٍ  وَ  ُجرٍح  ِمن ُدوَدةٍ  ُخُروجُ  وَ  ؛رِشتَه هل
ُ
نٍف  وَ  أ

َ
 وَ  ؛أ

ةٍ  َمسُّ  وَ  ؛َذَكرٍ  َمسُّ 
َ
  يَقءٌ  وَ  ؛ِامَرأ

َ
  ال

ُ
 حتََمَل اِ  نَائِمٍ  تَمايُُل  وَ  ؛َكِثً�ا َولَو بَلَغمٍ  يَقءُ  وَ  ؛الَفمَ  يَمَأل

ٍن  نَومُ  وَ  ؛َمقَعَدتِهِ  َزَواَل    ُمستَِنًدا لَو وَ  ُمتََم�ِّ
َ

ِز�َل  لَو يَشءٍ  ِاىل
ُ
اِهرِ  ىلَعَ  َسَقَط  أ  وَ  ؛ِ�يِهَما الظَّ

و َراِكًعا لَو وَ  ُمَصلٍّ  نَومُ 
َ
نَّةَ  َجَهةِ  ىلَعَ  َساِجًدا أ ُق  َواهللاُ  .السُّ  .الُمَو�ِّ

 سازند] یکه وضو را تباه و باطل نم یزیرامون ده چی[پ :فصل

 سازند: یز وجود دارند که وضو را تباه و باطل نمیده چ
 ش تجاوز نکند.یاز مکان خو یگردد، ولآشکار  * ھرگاه خون

 یماریشود؛ مانند ب یخون جار ،آن که از آن یب ،از بدن ی* فروافتادن گوشت
 یماریب ی: نوع»رشته«ند. [و یگو یم »رشته«] یکه بدان [در زبان فارس »یعرق مدن«

 شود.] یدا میر پوست بدن پیمانند کرم در ز یک و درازیبار ی است که رشته
 .ینیرون شدن کرم از زخم، گوش و بی* ب

 ش.یخو ی* دست زدن مرد به شرمگاه و آلت تناسل

 َض عْ �َ  ُل بِّ قَ �ُ  ج يِبُّ انلَّ  نَ اكٰ «د: یگو لشهیرا عای* دست زدن به زن [نامحرم؛ ز
ْ َص يُ  مَّ �ُ  هِ اجِ وٰ زْ اَ  ٰ  وَ  ِ�ّ از ھمسران  یبرخ ج امبریپ«)؛ ییو نسا ی. (ترمذ»◌ُ أضَّ وَ تَ �َ  ال

 ]»گزارد. یرد، نماز میآن که وضو گ یب د ویبوس یش را میخو
 دھان نباشد. یکه به پر ی* استفراغ

د و لزج یسف یا : مادهبلغمار باشد. [ی* استفراغ نمودن بلغم؛ اگر چه آن بلغم بس
از داخل بدن و دستگاه گوارش، مترّشح و به خارج دفع  یماریاست که غالبًا ھنگام ب

 شود.] یم
ر و کج یسراز یش را از دست دھد و به طرفیده، تعادل خوی* ھرگاه شخص خواب

 سمالکرا انس بن ین کنده شود؛ [زیاز زم یمنگاه ویشود و احتمال آن رود که نش
  نَ وْ رُ ظِ تَ نْ يَ  ج اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  اُب حٰ ْص اَ  نَ اكٰ «د: یگو یم

ْ
ْ  يتّٰ حَ  اءَ شٰ عِ ال

َ
 وَ  نَ وْ لُّ َص يُ  مَّ ، �ُ مْ هُ سُ وْ ؤُ رُ  َق فِ خت

 ٰ به  یا به انتظار نماز عشاء بودند و به گونه ج امبریاران پی«(ابوداود)؛  »نَ وْ ئُ ضَّ وَ تَ �َ  ال
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خواندند بدون آن که وضو  ینماز م خورد؛ سپس یرفتند که سرشان تکان م یخواب م
 .]»رندیبگ

ده و ین چسبیبه زم یمنگاه ویباشد که نش یا * ھرگاه خواب شخص، به گونه
م ه و لَ یتک یا وار، مّتکا، درخت و ...] به گونهی[ھمانند: د یزیمحکم باشد؛ اگر چه به چ
بنا به ظاھر  ،ن حکمیو ا ن فروافتد؛یز برداشته شود، بر زمیداده باشد که اگر آن چ

 باشد. یر] میاخ ی ن دو مسألهی] در مورد ھر دو مسأله [ھم/فهی[مذھب امام ابوحن
ا در حالت یش بخوابد؛ خواه در حالت رکوع باشد ی* ھرگاه نمازگزار در نماز خو

که  یا در حالت نشستن]؛ البته در صورتیده باشد یخواب ،ستادنیا در حالت ایسجده ، [
ھا  ش را از بغلیخو یب که بازوھاین ترتیقرار داشته باشد؛ [بد صفت سّنتبر  ،شخص

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پید؛ زیھا دور نما و شکمش را از ران   ُب َ�ِ  ال
ْ
 امَ نٰ  نْ مَ  يلَعٰ  ءُ وْ ُض وُ ال

ِ جٰ  واجب  یوضو بر کس«)؛ یھقیو ب ی(ترمذ »هُ بَ نْ جَ  عَ َض يَ  يتَّ داً حَ اجِ سٰ  وْ ماً اَ ائِ قٰ  وْ اَ  اً سال
ش را یخو یکه پھلو آنگاها سجده بخوابد؛ تا یستاده و یا ایست که در حالت نشسته ین

 .]»ن بنھدیبر زم
 .ق از جانب خداستیو توف

 اِالغِتَساَل  ُیوجُب  َما ِفي َفصٌل 

شيَاءَ  َسبَعةِ  ِمن بَِواِحدٍ  الُغسُل  يَفرَتُِض 
َ
  الَمِ�ِّ  ُخُروجُ  :أ

َ
 َعن ِانَفَصَل  إَِذا ؛اجلََسد َظاِهرِ  ِاىل

َحدِ  يِف  َمقُطوِعَها ِمن :قَدرَِها وَ  ؛َحَشَفةٍ  تََوارِي وَ  ؛مِجَاٍع  َغ�ِ  ِمن �َِشهَوةٍ  َمَقرِّه
َ
 آَدِ�ٍّ  َسِبيَ�  أ

و َميتةٍ  بَِوطئِ  الَمِ�ِّ  إِنَزاُل  وَ  ؛يَحٍّ 
َ
 َذَكُرهُ  يَُ�ن لَم ِاَذا انلَّومِ  بَعدَ  َرِ�يٍق  َماءٍ  وُُجود وَ  ؛بَِهيَمةٍ  أ

ا  ؛نَِفاٍس  وَ  حِبَيٍض  وَ  ؛إِغَماءٍ  وَ  ُسكرٍ  ِمن إِفَاقَِته بَعدَ  َمِنيًّا َظنَّه بَلٍَل  وُُجودُ  وَ  ؛انلَّومِ  قَبَل  ُمنترَِشً
شيَاءُ  َحَصلَِت  لَو وَ 

َ
َصحِّ  يِف  اإلِسالمِ  قَبَل  الَمذُكوَرةُ  األ

َ
 .ِكَفايَةً  الَميِِّت  تَغِسيُل  يَفرَتُِض  وَ  .األ

 دنگردان یکه غسل را واجب م یموارد ی فصل: درباره

 گردد که عبارتند از: یز، فرض مین ھفت چیاز ا یکیغسل با 
با  ،شیگاه و محل خویکه از جا یا ، به سطح خارج بدن؛ به گونهینِ رون شدن مَ ی* ب

عبارت است از:  »یمن«؛ و حتالماِ جدا شود؛ [ھمانند  یزش جنسیشھوت و بدون آم
 یریشود. و به تعب یجانور نر، خارج م یاز آلت تناسل یکه در اوج لّذت جنس یعیما
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ستمناء با ا اِ یحتالم ا اِ یجماع  ی مرد به واسطه یکه از غدد تناسل یعی: مایگر، منید
وجود دارد که در سال  یدمدار ینیب هو در آن، جانوران ذّر  شود یخارج م ،دست

 ک کشف شده است.یدر دانتز یآلمان یک دانشجویم توسط  ١٦٦٧
 شود: یسه نشانه و عالمت دارد که بدان شناخته م یآب من و

باشد و چون خشک  یخرما م ی و تازهتر  ی ر و شکوفهیخم یچون بو ،آن یالف) بو
 .مرغ دارد تخم ی دهیسف یگردد، بو

آٖء ﴿ د:یفرما یچون خداوند م ؛دن در چند دفعهیرون جھیدن و بیپررون یب ب) ِمن مَّ
 .»رون جھندهیاز آب ب« ]٦[الطارق:  ﴾٦َدافِقٖ 

و  یرون آمدن آن و به دنبال آن سست شدن آلت تناسلیاحساس لّذت با ب ج)
مرد  یزن با آب من یالبته آب من ؛یجنس یش شدن و شکستن شھوت و آرزوخامو

 ست.]ید و مانند آب مرد نیآ یرون نمیدن و جھش بیرون پریفرق دارد که آب زن با ب
انسان زنده؛ و  ا پِس ی ِش یاز شرمگاه پ یکیمرد در  ید شدن سر آلت تناسلیناپد *
است که پوست از سر  ییدر شرمگاه زن، ھمان جا ید شدن سر آلت تناسلیناپد ی اندازه

شود و  یم ی، دچار فرورفتگیکه عضو تناسل ییجا یعنیشود؛ [ یده می، بریعضو تناسل
قسمت از عضو ن ین حشفه است؛ و اییقسمت پا یحلقو ی ، کنارهیدر اصطالح شرع

 رد.یگ یبدان تعّلق م یاست که احکام شرع ی، ھمان بخشیتناسل
کنند، غسل  ادیبا ھم برخورد پ ،زن و مرد ی محل ختنه شده ن رو، ھرگاه دویاز ا

 جامبرینکه پیل ایرد؛ به دلیا صورت نگیرد و یصورت بگ یننزال مَ شود؛ خواه اِ  یواجب م
َ ذَ اِ «د: یفرما یم

ْ
ِ ا يَق ا اتل

ْ
َ  ِت بَ اٰغ  وَ  انِ انٰ تٰ خل

ْ
  َب جَ ، وَ ةُ فَ شَ احل

ْ
َ وْ اَ  َل زَ نْ ، اَ ُل سْ غُ ال  ْ�ِ �ُ  مْ ل

ْ
 ی(طبران »ل

زن و  ی ھرگاه دو محل ختنه شده«فه)؛ یدر معجم االوسط، ابن ماجه و مسند ابوحن
شود، خواه  ید شود، غسل واجب میمرد ناپد یند و سر آلت تناسلیمرد با ھم برخورد نما

 .»ردیا صورت نگیرد یصورت گ یانزال من

َ ذَ اِ «فرموده است:  ج د: رسول خدایگو ج امبریپ یھمسر گرام لشهیو عا
ْ

 يَق ا اتل
 ِ
ْ
ِ  سَّ مَ  وْ اَ  انِ انٰ تٰ اخل

ْ
ِ  انُ تٰ اخل

ْ
  َب جَ وَ اَن تٰ اخل

ْ
 عَ ؛ �َ ُل سْ غُ ال

ْ
 فَ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  ا وَ نَ اَ  هُ تُ ل

ْ
 »النٰ سْ تَ غَ ا

دا کردند، غسل یزن و مرد با ھم برخورد پ ی هھرگاه دو محل ختنه شد«(مسلم)؛ 
ش آمد و یپ ج من و رسول خدا ین حالت براید: ایگو لشهیشود. عا یواجب م

 .]»میغسل کرد
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 وان.یا حیبا مرده  یزش جنسیبا جماع و آم یخارج شدن من *
ن حکم در یالبته ا ند؛یق در خود نبیر شود و جز آب رقدایاز خواب ب یھرگاه کس *
 ش از خواب، راست نشده و حرکت نکرده باشد.یپ ،مرد یاست که آلت تناسل یصورت
 یا بدنش] ترید و [بر لباس یبه ھوش آ یو مست یھوشیھرگاه شخص، پس از ب *

 به حساب آورد. یرا من یابد و آن تریب
انه پاک شود؛ [چون یض و عادت ماھیکه از] حآنگاه  گردد ی[غسل بر زن فرض م *

َمَرُ�ُم ﴿ د:یفرما یخداوند م
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ َح�َّ

ۚ ٱ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ د ینکن یکیشان نزدیو با ا« ]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ
که خدا به شما فرمان داده است  یکه پاک شوند، از مکان یشوند. ھنگام یکه پاک م آنگاهتا 

گمان خداوند  یب د.یکن یکیحفظ نسل است) با آنان نزد ی لهیو وس ییزناشو یعی(و راه طب
 .»دارد یکاران و پاکان را دوست م توبه

ِ  ِت لَ بِ ا قَ ذٰ اِ «ش فرمود: یبه فاطمه دختر ابوحب ج امبریو پ
ْ
ٰ الصَّ  يِع دَ فَ  ةُ َض يْ احل ا ذٰ اِ فَ  ةَ ال

ْ َص  وَ  مَ ادلَّ ِك نْ �َ  ِ�ْ سِ اغْ ا، فَ هٰ رُ دْ َق�َ َب هَ ذَ  ض و یھرگاه موعد ح«و مسلم)؛  ی(بخار »ِ�ّ
شد، غسل  ین آن سپریمع ی د، نماز خواندن را ترک کن؛ و چون دورهیفرارس یقاعدگ

 .»ریو نماز خواندن را از سر بگ یش را بشویکن و خون خو

ْ  وَ  ِ�ْ سِ تَ اغْ  مَّ �ُ «آمده است:  یت بخاریو در روا سپس غسل کن و نماز «؛ »َصِ�ّ
 .]»بخوان
مان، پاک شود. [و یزا یزیگردد ھرگاه] از نفاس و خون ر ی[غسل بر زن فرض م *

است و حکم آن را دارد؛ چون در  یض و قاعدگیز چون حیمان نیزا یزیر نفاس و خون
جمع شده است؛ و عالوه از آن؛  یت باردارض است که در مّد یح نھمان خو ،قتیحق

 ض است.]یاند که نفاس مانند ح ز بر آن اجماع داشتهین ج اران رسول خدای
بنا به قول  -داد،  یز رویش از اسالم آوردن نیموارد ذکر شده، پ چه چنانو اگر 

 باشد. یفرض م ھا، آن غسل از ،باز ھم -تر  حیصح
از  یبرخ چه چناناگر  یعنیباشد؛ [ یم هیفرض کفاو غسل دادن مرده [بر زندگان] 

 یگردد؛ ول یه ساقط میمردمان، به غسل دادن مرده اقدام نمودند، فرض از دوش بق
 شوند.] یگناھکار م یاقدام نکرد، ھمگ یبه غسل دادن و یاگر کس
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 ِمنَها َیغَتِسُل  َال  أشَیاءَ  َعَشَرةُ  َفصٌل 

ِحيِح  يِف  بَعَدَها َدمٍ  ُرؤَ�ةِ  َغ�ِ  ِمن ِوالَدةٌ  وَ  بَلٍَل  بِال ِاحِتَالمٌ  وَ  وَِديٌّ  وَ  َمِذيٌّ   إِيَالجٌ  وَ  ؛الصَّ
رقَةٍ  ةِ  وُُجودِ  ِمن َمانَِعةٍ  خِبِ وِه وَ  إِصبَعٍ  إِدَخاُل  وَ  ؛ُحقنَةٌ  وَ  ؛الَ�َّ

َ
َحدِ  يِف  �

َ
ِبيلَ�ِ  أ  َوطءُ  وَ  ؛السَّ

و بَِهيَمةٍ 
َ
 .إِنَزالٍ  �ِ غَ  ِمن بَِ�اَرُ�َها تَُزل لَم بِ�رٍ  إَِصابَةٌ  وَ  ؛إِنَزالٍ  َغ�ِ  ِمن َميتَةٍ  أ

 شود یها غسل نم که از آن یزیده چ ی فصل: درباره

شود [و غسل را بر شخص، واجب  یغسل نمھا  آن ز ھستند که ازیده چ
 گردانند] که عبارتند از: ینم

است که ھنگام شھوت،  یق و لزجید و رقیآب سف :یَمذ. [یَمذرون شدن ی* ب
ن که به دنبال یشود ؛ بدون ا یرون میو جھش و پرش، ب یبدون احساس لّذت و خوش

شود؛ و زن و مرد، ھر  یخروج آن، احساس نم یجاد شود؛ و گاھیدر بدن ا یآن سست
دستور  ج امبریل پین دلی، نجس است و به ھمیدارند. ناگفته نماند که مذ یدو مذ
 شسته شود.] یرون شدن آن، آلت تناسلیتا با باست داده 

ا ھنگام یاست که پس از ادرار  یظید و غلیآب سف :یَود. [یَودرون شدن ی* ب
ن ی، نجس است و به ھمید. َودشو یرون میب ین، از آلت تناسلیسنگ یایحمل اش

 شسته شود.  یل، شرع مقدس اسالم، دستور داده است تا با خروج آن، آلت تناسلیدل
به  ج امبریرا پیگردد نه غسل؛ ز ی، فقط وضو واجب میو َمذ یشدن َودو از خارج 

 د.]یش را بشویخو ی، آلت تناسلیتا با خارج شدن َمذ بود دستور داده سیعل
ند. یش] نبیا بدن خویرا [بر لباس  یررد و رطوبت و تَ یھرگاه احتالم صورت بگ *

َ  دُ َ�ِ  ِل جُ الرَّ  ِن عَ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  َل ئِ سُ «ت است: یروا لشهی[از عا
ْ

ٰ  وَ  َل لَ ابل  رُ كُ ذْ يَ  ال
ٰ تِ حْ اِ  ٰ  وَ  مَ لَ تَ احْ  دِ قَ  هُ نَّ اَ  يٰ ريَ  ِل جُ الرَّ  ِن عَ  ؛ وَ ُل سِ تَ غْ �َ : اَل قٰ ماً؟ فَ ال َ  دُ َ�ِ  ال

ْ
ٰ اَل قٰ ؟ فَ َل لَ ابل  َل سْ غُ : ال

احتالم  یند ولیب یرا م یکه تر یکس ی درباره ج امبریاز پ«)؛ ی(ابوداود و ترمذ »هِ يْ لَ عَ 
که گمان  یکس ی ن دربارهیآورد، سؤال شد؟ فرمود: غسل کند. و ھمچن یاد نمیبه 

در پاسخ  ج امبریند سؤال شد؟ پیرا بب ین که رطوبتیکند محتلم شده، بدون ا یم
 .]»ستیفرمود: غسل بر او واجب ن

ن یمشاھده نشود؛ و ا یرد و پس از آن، خونیمان و والدت صورت بگیھرگاه زا *
 ح است.یبنا به قول صححکم 
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که مانع و  یا [در شرمگاه زن] ھمراه با تکه پارچه یداخل کردن آلت تناسل *
از  ین فردین، غسل بر چنیباشد؛ [با وجود ا یفراھم شدن لّذت و خوش ی بازدارنده

 اط، الزم است.]یاحت یرو
ا ی ،مقعدک لوله به یق یع مخصوص از طری: وارد کردن ماحقنه. [مالهاِ و  هیتنق *

ا ی، یوگرافیراد یا آماده کردن راست روده برایکمک به دفع مدفوع؛  یبرا ،راست روده
 عات به بدن.]یرساندن آب و ما

 ش انسان.یپس و پ یاز دو راه معمول یکیوارد نمودن انگشت و امثال آن در  *
 رون شود.یب یا [زن] مرده؛ بدون آن که منیوان یزش نمودن با حیجماع و آم *
از  یو یزگیبکارت و دوش ی آن که پرده یب زه؛یزش نمودن با دوشیجماع و آم *

 رد.ینزال صورت بگن برود و بدون آن که اِ یب

 َشیًئا َعَشَر  أَحَد  اِالغِتسال ِفي ُیفَترُض  َفصٌل 

نِف  الَفمِ  َغسُل 
َ
ةً  َوابَلَدنِ  َواأل   قُلَفةٍ  َداِخُل  وَ  ؛َمرَّ

َ
ةٍ  وَ  ؛َفسِخَها يِف  ُعرسَ  ال  َغ�ِ  ثَقٍب  وَ  رُسَّ

  ؛ُمطلًَقا الرَُّجِل  َشعرِ  ِمن الَمضُفورِ  َداِخِل  وَ  ؛ُمنَضمٍّ 
َ

ةِ  َشعرِ  ِمن الَمضُفورُ  ال
َ
 یرَسَ  إِن الَمرأ

ُصوهِل  يِف  الَماءُ 
ُ
ارِِب  �رََشةُ  وَ  ؛اللِّحيَةِ  �رََشةُ  وَ  ؛أ  .اخلَاِرِج  َوالَفرِج  َواحلَاِجِب  الشَّ

 رامون فرائض غسل]یفصل: [پ

 ز فرض است که عبارتند از:یازده چیدر غسل، 
 دن.]ی* شستن دھان [آب در دھان گردان

د در یستند، بایکه روزه ن یدن. کسانیگردان ینی[آب را در ب ینی* شستن ب

 يِفْ  غْ الِ بٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پیند؛ زینما یمضمضمه و استنشاق، مبالغه و سع
 
ْ
ِ  وَ  ةِ َض مَ ْض مَ ال

ْ
 اِ  اقِ شٰ نْ تِ سْ اال

ّ
ٰ در مضمضمه و استنشاق، مبالغه و «؛ »ماً ائِ صٰ  نَ وْ �ُ تَ  نْ  اَ ال

که روزه ھستند، مبالغه مکروه  یکسان یبرا ی؛ ول»ین که روزه باشیکن؛ مگر ا یسع
 باشد.] یم

 ک بار شستن تمام بدن.ی *
مرد که ختنه نشده باشد؛ [و شستن آن  یآلت تناسل ی شستن داخل پوست حلقه *

ز یشود ن یمآشکار  ،حاجت یقضا یزن که به ھنگام نشستن برا یقسمت از آلت تناسل
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در باز  ییو تنگنا یچگونه سختیاست که ھ ین حکم در صورتیباشد؛] و ا یفرض م
 نباشد. یآلت تناسل ی ر پوست حلقهیز یخوردگ چیکردن و جدا نمودن پ

 ] ناف.یال شستن [شکاف و البه *
وسته و یپ ،گرشید ی از آن به پاره یا که پاره ییھا ھا و شکاف شستن سوراخ *

ن و چروک پوست یچ یال ر بغل و البهیمه نباشد؛ [مانند: زیده و ضمیمّتصل و چسب
 شکم.]
بافته شده و  ین موھایمرد؛ [و باز کردن ا ی بافته شده یشستن داخل موھا *

ْ «د: یفرما یم ج امبریرا پیھا] به طور مطلق الزم است؛ [ز ر و ته آنیشستن ز
َ

 لُكِّ  َت حت
 َر و َ�قُّ وْ عُ ا الشُّ وْ لُّ بَ �َ  ةٌ ابَ نٰ جِ  ةٍ رَ عْ شَ 

ْ
 ییر ھر مویز«و ابن ماجه)؛  ی(ابوداود، ترمذ »ةَ رْشَ بَ وا ال

د و تمام یید و بشویکن رت  بدن را یموھا ی است؛ پس ھمه یبدن، جنابت یاز موھا
 .»دییزه نمایپوست بدن را پاک

وجود دارد، پس  ی، جنابتییر ھر مویقت در زیبه حق« آمده است: یگریو در لفظ د
 .»دیزه کنید و پوست بدن را پاکییورا بش یمو

َ  ةٍ ابَ نٰ جَ  نْ مِ  ةٍ رَ عْ شَ  عَ ِض وْ مَ َك رَ تَ  نْ مَ «فرمود:  ج امبریو پ  سِ غْ �َ  مْ ل
ْ
ا ذٰ كَ  ا وَ ذٰ كَ  هِ بِ  ُل عَ فْ �ُ  هُ ل

را ناشسته بگذارد، در آتش دوزج  یک موی یھر کس در غسل جنابت، جا«؛ »ارِ انلّٰ  نَ مِ 
 .»شود ین و چنان میچن یبا و

به  ،آمد و با آن یبدم م ،سرم ین جھت از مویبه ھم: «دیگو سطالب یبن اب یعل
 ، ابوداود و ابن ماجه.]احمد». دیتراش یسر خود را م یو او مو ؛برخاستم یدشمن
 که آب به َته یدر صورتست؛ البته یزنان، فرض ن ی بافته شده یباز کردن موھا یول

 قُ «د: یگو لرا اّم سلمهیبرسد؛ [زھا  آن
ْ
ْ ! اِ اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ يٰ ُت ل  رَ مْ اِ  ِ�ّ

َ
 رَ  رَ فْ َض  دُّ شُ اَ  ةٌ أ

ْ
؛ يِسْ أ

 فَ اَ 
َ
َ  ِل سْ غُ لِ  هُ ُض قُ �ْ أ

ْ
ٰ اَل ؟ قٰ ةِ ابَ نٰ اجل َ  نْ اَ ِك يْ فِ �ْ يَ ا مٰ نَّ  اِ : ال

َ
ْ حت  رَ  يلَعٰ  يِثّ

ْ
ٰ ثَ ِك سِ أ  مَّ �ُ  اٍت يٰ ثَ حَ  َث ال

 ِك يْ لَ عَ  ْ�َ ِض يْ فِ تَ 
ْ
گفتم: «و ابن ماجه)؛  ی، ترمذییانس (مسلم، ابوداود، »نَ �ْ رِ هُ طْ تَ �َ  اءَ مٰ ال

را ھا  آن دیغسل جنابت با یا برایبافم؛ آ یم را میھستم که موھا یرسول خدا! من زن یا
است که سه مشت آب را بر سرت  یر، بلکه کافیدر پاسخ فرمود: خ ج امبریباز کنم؟ پ

 .]»یتا پاک شو یکن یآب را بر تمام بدنت جار ؛ سپسیزیبر
 آن؛ اگر چه پرپشت و انبوه باشد.] یش [به ھمراه موھایر شستن رو پوسِت  *
 آن.] یل [به ھمراه موھایسب شستن روپوسِت  *
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 ھا.] آن یابروان [ھمراه با موھا شستن روپوسِت  *
 رج.فَ  یرونیشستن قسمت ب *

 فصل

  ايلََديِن  َغسُل  وَ  ؛َوانلِّيَّةُ  ؛بِالتَّسِميَةِ  االبِِتَداءُ  :َشيئًا َعرَشَ  ِاثنَا االِغِتَسالِ  يِف  �َُسنُّ 
َ

 ِاىل
َ  َغسُل  وَ  ؛الرُّسَغ�ِ 

َ
  ُ�مَّ  فَرِجه َغسُل  وَ  ؛بِاِنِفَراِدَها اَكنَت لَو اَسةٍ �

ُ
أ الةِ  َكوُُضوئِه َ�تَوضَّ  ؛لِلصَّ

رُ  لِكنَّه وَ  الَرأَس  يَمَسحُ  وَ  الَغسَل  َ�يُثَلُِّث   َ�تَِمعُ  َ�َلٍّ  يِف  يَِقُف  اَكنَ  إِن الرِّجلَ� َغسَل  يُؤَخِّ
و اجلَارِي الَماءِ  يِف  ِانَغَمَس  لَو وَ  .ثََالثًا بََدنِه ىلَعَ  الَماءَ  يُِفيُض  ُ�مَّ  ؛الَماءُ  ِ�يهِ 

َ
 وَ  ُحكِمه يِف  َما أ

�َمَل  َ�َقد ،َمَكَث 
َ
نَّةَ  أ يَمنَ  َمنَكبُه بَعَدَها يَغِسُل  وَ  بَِرأِسه الَماءِ  َصبِّ  يِف  ءُ ييَبتَدِ  وَ  .السُّ

َ
 ُ�مَّ  األ

�رَسَ 
َ
 .َغسلَه يَُوايِل  وَ  َجَسَده يَدلُُك  وَ  األ

 غسل] یها رامون سّنتی[پ :فصل

ر یا سکوت و تقریاست که به کردار، گفتار و  یزی: آن چسّنتنماند که  [ناگفته 
از  یدر برخ ج امبریباشد؛ به ھمراه ترک نمودن آن توسط پ شده ثابت ج امبریپ

 اوقات.]
 ز سّنت است که عبارتند از:یدر غسل، دوازده چ

ِ «* گفتن  ح آمده یث صحیرا در حدیدر شروع غسل؛ [ز» ميلرحن اَ لرمحٰ سم اهللا اَ �

ٰ بٰ  يْ ذِ  رٍ مْ اَ  لُكُّ «فرموده است:  ج امبریاست که پ  دَ بْ �ُ اٍل ال
ُ
ھر «؛ »مُ زَ جْ اَ  وَ هُ �َ  اهللاِ  مِ سْ بِ بِ  هِ يْ �ِ  أ

 .]»که با نام خدا شروع نشود، آن کار، ناقص و برکت آن، اندک است یتیبا اھمکار 
د: یفرما یم ج امبریرا پی؛ زیحاصل نمودن طھارت و پاک یت کردن غسل [برای* ن

َ مَ �َّ اِ «
ْ

 یت و قصد درونیپاداش اعمال بر اساس ن«و مسلم)؛  ی(بخار »اِت يٰ انلِّ ، بِ اُل مٰ عْ ا اال
 .»است

ا یت رفع جنابت، یب است که شخص ُجُنب، قصد و نیترت نی، بدتیت نیفیکو 
ش بکند. و زن پس یبدن خو ی ) را از ھمهی(جنابت و ناپاک َحَدث اکبربرطرف کردن 

و َحَدث  یت برطرف کردن ناپاکیض و نفاس، قصد و نیح یزیر از پاک شدن از خون
 د.]یض و نفاس را نمایح
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در غسل  ،ت و صفتیفین کیغسل؛ چون ا یھا تا مچ [در ابتدا * شستن دست
 وارد و نقل شده است.] ج امبریپ

ش از غسل نمودن؛] اگر چه شستن نجاست ی[از بدن، پ یدی* شستن نجاست و پل
ش از یبر بدنش محسوس بود، پ یکه نجاست و ناپاک یدر صورت یعنیباشد. [ ییبه تنھا

 د.]یبشو ییغسل، آن را به طور جداگانه و به تنھا
 د.یش را بشویش از غسل نمودن]، شرمگاه خوی* [پ

ن یرد؛ از ایز] وضو بگیغسل ن یرد، [برایگ ینماز وضو م یگونه که برا ھمان آنگاه* 
د؛ ید و سرش را مسح نمایرا سه بار بشو یشستن یھا ک از اعضاء و اندامیرو، ھر 

َ  نَ مِ  َل سَ تَ ا اغْ ذَ اِ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  نَ اكٰ «د: یگو لشهی[عا
ْ
 ضَّ وَ تَ  ةِ ابَ نٰ اجل

َ
ِ  هُ ءَ وْ ُض وُ  أ ٰ لصَّ ل  »ةِ ال

نمازش  یکرد، ھمانگونه که برا یھرگاه غسل جنابت م ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار
 .]»گرفت یز وضو میغسل ن یگرفت، برا یوضو م

شد، در آن صورت  یستاده بود که در آن، آب جمع میا ییدر جا چه چنان* و اگر 
 ج امبریمونه ھمسر پیاز م یرا بخاریافکند؛ [زیر بیش را به تأخیخو ید شستن پاھایبا

گرفت، شستن  یغسل جنابت م یکه برا ییدر وضو ج امبریپ« :ت کرده است کهیروا
 .]»انداخت یر میپاھا را به تأخ

 ◌َ أضَّ وَ تَ «د: یگو لمونهیرا میزد؛ [زیش سه بار بریآب را بر تمام بدن خو آنگاه* 
ِ  هُ ءَ وْ ُض وُ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  ٰ لصَّ ل َ  نَ مِ  هُ ابَ صٰ ا اَ مٰ  وَ  هُ جَ رْ فَ  َل سَ غَ  وَ  هِ يْ لَ جْ رِ  ْ�َ �َ  ةِ ال

ْ
 اَض فٰ اَ  مَّ ، �ُ يذٰ اال

  هِ يْ لَ عَ 
ْ
 یھمانگونه که برا ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »امٰ هُ لَ سَ غَ �َ  هِ يْ لَ جْ رِ  يٰح نَ  مَّ ، �ُ اءَ مٰ ال

ش را یپاھان تفاوت که یبا ا ؛گرفت یز وضو میغسل ن یبرا ؛گرفت یش وضو مینماز خو
بر خود آب  آنگاهده بود، شست؛ یبدو رس یدیش را و آنچه از پلینشست؛ و شرمگاه خو

 .]»را شستھا  آن ش را از غسلگاه دور کرد ویخت؛ سپس پاھایر
است [ھمچون حوض  یکه در حکم آب جار یا در آبی ،یدر آب جار چه چنانو اگر 

ش را مالش یرا درنگ کرد [و بدن خو یور شد، و در آن، مدت فرو رفت و غوطه ،بزرگ]
 سّنت غسل را کامل نموده است. یداد،] پس به راست

ش؛ و پس از آن، بر یراست خو ی ش؛ سپس بر شانهی* و نخست آب را بر سر خو
ش، ابتدا کردن به طرف یدر طھارت خو ج امبریرا پیزد؛ [زیش بریچپ خو ی شانه

[و بدن را  ھنگام غسل] مالش دھد. ش را [بهیداشت]؛ و بدن خو یراست را دوست م
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گر، خشک یش از شستن عضو دیپ ،که عضو اّول ید به نحویبشو یاپیبه صورت پ
 نشود.]

 فصل

  ؛الوُُضوءِ  آَداُب  ِ�َ  ،اِالِغتَسالِ  َوآَداُب 
َّ

نَّه إِال
َ
�  

َ
نَّه الِقبلَةَ  �َستَقِبُل  ال

َ
 َمعَ  اَغبِلًا يَُ�ونُ  ِأل

 .الوُُضوءِ  يِف  ُكِرهَ  َما ِ�يهِ  ُكِرهَ  وَ  ؛الَعوَرةِ  َكشِف 

 رامون آداب و مکروهات غسل]ی[پ :فصل

ن تفاوت که به ھنگام غسل، رو به قبله ی، به سان آداب وضو است؛ با ا»آداب غسل«
کند و  یرا فرد غسل کننده به ھنگام غسل در اغلب اوقات، کشف عورت مینکند؛ ز

در حضور  ،کامل یعورت و برھنگ ن حرام است که انسان با کشفیبرھنه است؛ [بنابرا
د به فراخور یبا ،ن عمل مبادرت کندیکه بد یو کس ؛دیگران غسل کند و خود را بشوید

ن حال و او را به حال خود گذاشتن، حرام یو سکوت حاضران بر ا ؛ر گرددیحال او، تعز
مرتکب گناه  ،است و بر آنان واجب است که او را منکر گردند؛ اگر سکوت کنند

  وَ  رَ اظِ انلّٰ  اهللاُ  نَ عَ لَ «د: یفرما یم ج امبریرا پیاند؛ ز شده
ْ
بر  ،لعنت خدا«؛ »رَ وْ ُظ نْ مَ ال

 .»شده باد کننده و نگاه نگاه
خود را پوشاندن بھتر  ،باز یول ؛ز استیکامل جا یکشف عورت و برھنگ ،در خلوت

داخل  یبه حمام عموم یسزاوارتر است؛ ھرگاه مرد ،اء از خداوندیاست؛ چون شرم و ح
ست، چشم فروبندد و عورت یش حالل نیکه برا ییزھایواجب است که از چ یشد، بر و

 یکه نظرشان به عورت و یمصون دارد آن ھم در حضور کسان یش را از برھنگیخو
 ست.یحالل ن

َ�ۡعلَُموَن َما  ١١كَِراٗما َ�ٰتِبِ�َ ﴿ ی هیر آیر خود به ھنگام تفسیدر تفس یقرطب
َ  َل خَ ا دَ ذٰ اِ  َل جُ الرَّ  نَّ اِ «ت کرده است که: یروا ]١٢-١١[االنفطار:  ﴾١٢َ�ۡفَعلُونَ 

ْ
اً �رِ اٰع  امَ مّٰ احل

ٰ لَ مَ  هُ نَ عَ لَ  داخل حمام شد، دو  ،کامل و عورت کشف شده یبا برھنگ یھرگاه مرد«؛ »هُ اك
 .»کنند ین و لعنت میاند، او را نفر که بر او مأمور گشته یا فرشته

َ  ُل وْ خُ دُ  الِ جٰ الرِّ  اٌم يلَعَ رٰ حَ «فرمود:  ج امبری، پسابرت حاکم از جیو به روا
ْ
 اِ  امِ مّٰ احل

ّٰ
 ال
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د عورت خود یبا یعنی؛ »وارد حمام شوند ،فوطهنارواست که بدون  ،بر مردان«؛ »رٍ زْئَ مِ بِ 
 را با فوطه، شورت و امثال آن بپوشانند.]

 باشد. یم ز مکروه و ناپسندیند بود، در غسل نیو آنچه در وضو، مکروه و ناخوشا

 فصل

رَ�َعةَ  االِغتَِساُل  �َُسنُّ 
َ
شيَاءَ  ِأل

َ
 يِف  لِلَحاجِّ  وَ  ؛لِإلِحَرامِ  وَ  ؛الِعيَديِن  َصالةُ  وَ  ؛اجلُُمَعةِ  َصالةُ  :أ

َوالِ  بَعدَ  َعَرفَةَ   .الزَّ
سلَمَ  لَِمن :َشيئًا َعرَشَ  ِستَّةَ  يِف  االِغتَِساُل  يَنُدُب  وَ 

َ
نِّ  بَلَغَ  لَِمن وَ  ؛َطاِهًرا أ فَاَق  لَِمن وَ  ؛بِالسِّ

َ
 أ

لَةِ  يِف  وَ  ؛َميٍِّت  َغسِل  وَ  ؛َحَجاَمةٍ  ِعندَ  وَ  ؛ُجنُونٍ  ِمن
َ

لَةِ  وَ  ؛بََراَءةٍ  يل
َ

ُخولِ  وَ  ؛َرآَها إَِذا الَقدرِ  يل  دِلُ
 ُدُخولِ  ِعندَ  وَ  ؛انلَّحرِ  يَومِ  َغَداةَ  بُِمزَدِلَفةَ  لِلُوقُوِف  وَ  ؛َسلَّمَ  وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َمِدينَةِ 

ةَ  َ�اَرةِ  ِلَطَواِف  وَ  ؛َمكَّ  .َشِديد ِر�ٍح  وَ  ؛ُظلَمةٍ  وَ  ؛فََزٍع  وَ  ؛ِاستِسَقاءٍ  وَ  ؛ُكُسوٍف  لَِصالةِ  وَ  ؛الزِّ

 سّنت و مستحب] یها [غسل :فصل

 باشد که عبارتند از: یز، سّنت میچھارچ یغسل کردن برا

 ضَّ وَ تَ  نْ مَ «د: یفرما یم ج امبریرا پینماز جمعه؛ [ز ی* برا
َ
ُ  مَ وْ يَ  أ

ْ
 وَ  ْت مَ عْ نِ  ا وَ هٰ بِ فَ  ةِ عَ مُ اجل

 فَ  َل سَ تَ اغْ  ِن مَ 
ْ
رد و به جمعه ی، وضو گھر کس در روز جمعه«)؛ ی(ترمذ »ُل َض فْ اَ  ُل سْ غُ ا ال

دھد؛ و ھر کس غسل کند، غسل  یانجام م یت عمل نموده و کار خوببرود، به سنّ 
 .»بھتر است یلیخ

ُ  يَت اَ  نْ مَ «د: یفرما یز میو ن
ْ
 فَ  ةَ عَ مُ اجل

ْ
ھر کس بخواھد به جمعه «(مسلم)؛  »ْل سِ تَ غْ يَ ل

 .»د غسل کندیبرود، با

ُ  ُل سْ غُ «د: یفرما یز میو ن
ْ
غسل «و مسلم)؛  ی(بخار »مٍ لِ تَ ُ�ْ  لُكِّ  يلَعٰ  ٌب اجِ وٰ  ةِ عَ مُ اجل

ن ی. و ا»ده باشد، واجب استیبر ھر کس که محتلم شده و به حّد بلوغ رس ،جمعه
 ت غسل جمعه است.]یاھّم انگر یث بیحد

 ج اهللاِ  َل وْ سُ رَ  نَّ اِ «که: است ت شده یرا رواید قربان و فطر؛ [زیدو ع ینمازھا ی* برا
  مَ وْ يَ  ُل سِ تَ غْ �َ  نَ اكٰ 

ْ
َ  وَ  رِ طْ فِ ال

ْ
 یروزھا یبرا ج امبریپ«)؛ یھقی(ابن ماجه و ب »ةَ فَ رَ عَ  يٰح ْض اال

 . »کرد ید فطر، قربان و عرفه، غسل میع
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د قربان، غسل ید فطر و عیع یبرا ج امبریھمواره پ«: دیگو یم بابن عباسو 
 ».]کردند ین میز چنین سیو عل ب، ابن عمرسکرد؛ و عمر یم

لباس  ج امبریپ ،سد بن ثابتیت از زیحرام بستن؛ [چون به روااِ  ی* غسل برا
و در  ؛ت کرده استیآن را روا یرون آورد و غسل کرد. ترمذیحرام باِ  یش را برایخو

حرام سّنت ھمه غسل اِ  یندارند و برا یعمل، مرد و زن و کودک با ھم فرقن یا
حرام مان داشته باشد، باز ھم غسل اِ یا حالت پس از زای یباشد؛ اگر چه زن، قاعدگ یم

، حالت »فهيذواحلل«، در سق یس، ھمسر ابوبکر صّد یسّنت است؛ چون اسماء دختر عم

حرام کند. مسلم امر کرد که غسل اِ  یبه و ج امبریش آمد و پیش پیمان برایبعد از زا
 ت کرده است.]یآن را روا

 بابن عمرد؛ [چون ین عرفه پس از زوال خورشیدر سرزم یحاج ی* غسل برا
ت یحکا ج امبریت کرده و ابن الخل، آن را از پیکرد. مالک آن را در موطأ روا ین میچن

مانند جمعه، غسل،  ،ھم آن ی، محل تجّمع مردم است؛ پس براعرفه رایز کرده است؛
 سّنت قرار داده شده است.]

 باشد که عبارتند از: یو غسل کردن در شانزده مورد، مستحب م
ت شده یکه پاک است؛ [چون روا یده باشد در حالیکه به اسالم گرو یکس ی* برا

 ج امبریپ س بن عاصم و ثمامة بن اثال، خواستند مسلمان شوند،یکه ق یاست: ھنگام
اسالم آوردند و به  یدستور داد که غسل کنند و آن را بر آنان واجب نکرد؛ چون جماعت

 نند. آنان امر نکرد که غسل ک
توبه از  یت است و برایاز معص یمانی، توبه و پشو عالوه از آن، اسالم آوردن

است که  یکافر یم بران حکیو ا ھا. تیمعصگر یمانند د ؛ستیت، غسل واجب نیمعص
در حال کفر، جنب شده باشد، بعد از  چه چناندر حال کفر، جنب نشده باشد؛ و اگر 

ح یت غسل او در حال کفر، صحیرا نیاسالم آوردن، غسل بر او الزم و واجب است؛ ز
 نبوده است.]

 ده است.ی] رسیف [پانزده سالگیکه به سّن بلوغ و تکل ی* کودک
را احتمال دارد که به ھنگام یابد؛ [زیھبود ش بیخو یوانگیکه از د یا وانهی* د

 صورت گرفته باشد.] ی، ِانزالیوانگید
من دوست دارم پس از حجامت و «: گفته است /یرا شافعی* پس از حجامت؛ [ز
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کند، غسل کنم؛  یف میدھد و ضع یر مییکه بدن را تغ یدخول حمام و بعد از ھر کار
 ».]بخشد یرو میچون غسل، بدن را نشاط و ن

 نْ مَ «فرموده است:  ج امبریکه مرده را شسته است؛ [چون پ یکس یغسل برا *
 تاً فَ يِّ مَ  َل سَّ غَ 

ْ
 فَ  هُ لَ مَحَ  نْ مَ  وَ  ْل سِ تَ غْ يَ ل

ْ
 ضَّ وَ تَ يَ ل

ْ
د یرا شست، با یا ھر کس مرده«)؛ ی(ترمذ»أ

ث، از وجوب ین حدی. امر در ا»ردیرا حمل کرد، وضو گ یا غسل کند و ھر کس جنازه
 آمده است: یگریث دیمصروف شده؛ چون در حدبه استحباب 

شما  ی مرده«)؛ یھقی(ب »مْ �ُ يَ دِ يْ ا اَ وْ لُ سِ غْ �َ  نْ اَ  مْ �ُ بُ سْ حَ راً؛ فَ اهِ طٰ  ُت وْ مُ �َ  مْ �ُ تَ يِّ مَ  نَّ اِ «
 .»دییکند شما را که دستتان را بشو یت مید، کفایدست زد یپاک است؛ چون به و

ُل ُ�غَ ا نّٰ كُ «آمده است:  یگریث دین در حدیو ھمچن   ِسّ
ْ
ا نّٰ مِ  وَ  ُل سِ تَ غْ �َ  نْ ا مَ نّٰ مِ فَ  ؛َت يِّ مَ ال

  نْ مَ 
ّٰ

از ما  یم؛ برخیشست یما مرده را م«ج کرده است)؛ یب آن را تخری(خط »ُل سِ تَ غْ �َ ال
 .»نمودند یغسل نم یکردند و برخ یغسل م

 سَّ ا غَ ذٰ اِ  ٌل سْ غُ  مْ �ُ تِ يِّ مَ  ِل سْ غُ  يِفْ  مْ �ُ يْ لَ عَ  َس يْ لَ «گر آمده است: ید یثیو در حد
ْ
 »هُ وْ مُ تُ ل

 .]»ستید، بر شما غسل واجب نیتان را شستی ھرگاه مرده«(حاکم)؛ 
 شعبان. ی مهیدر شب ن *
ات یکه در روا یھا و عالمات نشانه یکه آن را [از رو یکس یغسل در شب قدر؛ برا *

 ند.یو اخبار وارد شده است] بب
 ره را دارد.منوّ  ی نهیداخل شدن به مد ی که اراده یکس یغسل برا *
در صبحگاه روز  »مزدلفه«ستادن] در یغسل به ھنگام وقوف [درنگ کردن و ا *

 الحجه.] ید قربان [روز دھم ذیع
خواست به  یھرگاه م بابن عمرمکرمه. [ ی وارد شدن به مکه یغسل برا *
غسل  آنگاهشد؛ و  یم ماند تا صبح یم »یطو یذ«مکرمه وارد شود، شب در  ی مکه

 ».کرد ین میچن ج امبریپ«: گفت یشد و م یمکرمه داخل م ی روز به مکه کرد و در یم
 مسلم). و  ی(بخار

 ،کند که شخص ینم یورود به مکه مستحب است، فرق ین که غسل برایو در ا
 حرام نبسته باشد.]ا اصًال اِ یحرام به عمره بسته، ا اِ یحرام به حج اِ 

کعبه،  ی ھر طواف خانه یبرا ارت. [ناگفته نماند که غسلیطواف ز یغسل برا *
طواف (طواف به وقت ورود)،  مطواف قدو ین رو غسل برایاشد؛ از اب یمستحب م
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) مستحب ی(طواف به وقت خداحافظ طواف وداعپراکنده شدن) و  ی(طواف برا فاضهاِ 
 مردم است.] ییرا ھر سه وقت، وقت تجمع و گردھمایباشد؛ ز یده میو پسند

؛ یماه گرفتگ»: خسوف«نماز  یو برا یدگرفتگیخورشنماز کسوف [ یغسل برا *
کنند، پس ھمانند غسل جمعه، غسل در  یدا میع پمواقع، مردم تجّم  نگونهیاچون در 

 ز سّنت است.]ین مواقع نیا
ع مواقع، مردم تجّم  نگونهیارا در یاء [نماز طلب باران؛ زنماز استسق یغسل برا *

 کنند.] یم
 غسل به ھنگام ترس و وحشت. *
 [که در روز رخ دھد.] یکیغسل به ھنگام تار *
ن غسل، به یا شب؛ و ھمچنی[در روز  ید و توفانیشد یدن بادیغسل به ھنگام وز *

که از  یکس یتوبه کرده؛ و برا یکه از گناھ یکس ینو؛ برا یا دن جامهیھنگام پوش
 باشد.] یبرگشته، مستحب م یسفر



 

 
 
 
 
 

 ّممیرامون تیباب: پ



 

 
ِم  َباُب  َیمُّ  التَّ

وٍط  يَِصحُّ  ُل  :َ�َماِ�يَةٍ  �رُِشُ وَّ
َ
 ِعندَ  :َوقتَُها وَ  ؛الِفعِل  ىلَعَ  الَقلِب  َعقدُ  :َحِقيَقتَُها وَ  ؛انَلِّيَّةُ  :اَأل

مُ  َما ىلَعَ  يَِده رَضِب  وُط  وَ  .بِه يَتَيَمَّ ةِ  رُشُ  ؛يَنِو�هِ  بَِما َوالِعلمُ  َواتلَّمِي�ُ  اإلِسَالمُ  :ثََالثَةٌ  انلِّيَّةِ  ِصحَّ
ةِ  �ُشرَتَُط  وَ  مِ  ِ�يَّةِ  لِِصحَّ َالةِ  اتلَّيَمُّ َحدُ  بِه لِلصَّ

َ
شيَاءَ  ثََالثَةِ  أ

َ
ا :أ َهاَرةِ  ِ�يَّةُ  إِمَّ و ؛الطَّ

َ
 ِاستِبَاَحةِ  أ

َالةِ  و ؛الصَّ
َ
  َمقُصوَدةٍ  ِعبَاَدةٍ  ِ�يَّةُ  أ

َ
مَ  ینَوَ  إَِذا بِه يَُص�ِّ  فَال ؛َطَهاَرةٍ  بُِدونِ  تَِصحُّ  ال و ؛َ�َقط اتلَّيَمُّ

َ
 أ

 .ُجنُبًا يَُ�ن لَم وَ  الُقرآن ِلِقَراَءةِ  نََواهُ 
مِ  الُمِبيحُ  اَلُعذرُ  :اثَلَّاِ�   بََردٍ  وَ  َمَرٍض  ُحُصولِ  وَ  ؛الِمرصِ  يِف  لَو وَ  َماءٍ  َعن ِميًال  َكبُعِده ،لِلتَّيَمُّ

وِ  اتلَّلَُف  ِمنهُ  ُ�َاُف 
َ
  ِلَعَجٍن  ِاحِتيَاٍج  وَ  ؛َعطٍش  وَ  َعُدوٍّ  َخوِف  وَ  ؛الَمَرُض  أ

َ
 وَ  ؛َمَرقٍ  ِلَطبِخ  ال

و َجنَاَزةٍ  َصَالةِ  فَوِت  َخوِف  وَ  ؛آلَةٍ  ِلَفقدِ 
َ
 اجلُمَعةِ  َخوُف  ،الُعذرِ  ِمنَ  لَيَس  وَ  ؛بِنَاءً  لَو وَ  ِ�يدٍ  أ

 .َوالَوقِت 
ن :اثلَّاِلُث 

َ
مُ  يَُ�ونَ  أ رِض  ِجنِس  ِمن بَِطاِهرٍ  اتلَّيَمُّ

َ
َاِب  األ َمِل  َواحلََجرِ  اَكلرتُّ   ،َوالرَّ

َ
 ال

ةِ  احلََطِب  َهب َوالِفضَّ  .َواذلَّ
ابِعُ  ن :اخلَاِمُس  .بِالَمسِح  الَمَحلِّ  ِاستِيَعاُب  :الرَّ

َ
و ايلَدِ  جِبَِميعِ  يَمَسحَ  أ

َ
�رَثَِها أ

َ
 لَو َحىتَّ  ؛بِأ

  بِإِصبََع�ِ  َمَسحَ 
َ

رَ  لَو وَ  ؛َ�ُوزُ  ال أِس  َمسِح  خِبََالِف  ؛ِاستَوَعَب  َحىَت  َكرَّ  .الرَّ
اِدُس ۱ ن اَلسَّ

َ
�ِ  بِبَاِطِن  برَِضَ�تَ�ِ  يَُ�ونَ  أ  َمَقامَ  َ�ُقومُ  وَ  ؛َواِحدٍ  َماَكنٍ  يِف  لَو وَ  الَكفَّ

َ�تَ�ِ  َاِب  إَِصابَةُ  الرضَّ مِ  بِنِيَّةِ  َمَسَحه إَِذا جِبََسِده الرتُّ  .اتلَّيَمُّ
ابِعُ  و َحيٍض  ِمن ُ�نَاِ�يه َما ِانِقَطاعُ  :اَلسَّ

َ
و نَِفاٍس  أ

َ
 .َحَدٍث  أ

 .َشحمٍ  وَ  َكَشمعٍ  الَمسحَ  يَمنَعُ  َما َزَواُل  :اثلَّاِمنُ 
وُط  وَ  َسبَبُه وَ   ُسَنُ  وَ  .َوالوَجهِ  ايلََديِن  َمسحُ  :ُركنَاهُ  وَ  .الوُُضوءِ  يِف  ُذِكرَ  َكَما ،وُُجو�ِه رُشُ

مِ  هِل  يِف  التَسِميَةُ  :َسبَعةٌ  اتَليَمُّ وَّ
َ
ِ�يُب  أ ةُ  َوالرتَّ

َ
َاِب  يِف  وَضِعِهَما بَعدَ  ايَلَديِن  إِقبَاُل  وَ  َوالُمَواال  وَ  الرتُّ

َصابِعِ  تَفِر�جُ  وَ  نَفُضُهَما وَ  إِدبَارُُهَما
َ
 . األ

مِ  تَأِخ�ُ  نَُدَب  وَ  ُب  وَ  ؛الَوقِت  ُخُروِج  قَبَل  الَماءَ  يَرُجو لَِمن اتلَّيَمُّ  بِالَماءِ  بِالوَعدِ  اتلَّأِخ�ُ  َ�ِ
ُب  وَ  ؛الَقَضاءَ  َخاَف  لَو وَ  وِ  بِاثلَّوِب  بِالوَعدِ  اتلَّأِخ�ُ  َ�ِ

َ
َقاءِ  أ ُب  وَ  ؛الَقَضاءَ  َ�َِف  لَم َما السِّ ِ�َ 
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  الَماءِ  َطلَُب 
َ

رَ�َعمِ  ِمقَدارِ  ِاىل
َ
من َمعَ  قُرَ�ه َظنَّ  إِن ُخطَوةٍ  ائَةِ أ

َ
  وَ  األ

َّ
ُب  وَ  ؛فََال  إِال ن َطلَبُه َ�ِ  ِممَّ

  َ�َلٍّ  يِف  اَكنَ  إِن َمَعه ُهوَ 
َ

  يُعِطه لَم إِن وَ  ؛انلُُّفوُس  بِهِ  �َُشحُّ  ال
َّ

اُؤه لَِزَمه ِمثِله بِثََمٍن  إِال  إِن بِه رِشَ
 .َ�َفَقِته َعن فَاِضًال  َمَعه اَكنَ 

مِ  يَُص�ِّ  وَ    الَوقِت  ىلَعَ  تَقِديُمه َصحَّ  وَ  .َوانلََّوافِِل  الَفَرائِِض  ِمنَ  َشاءَ  َما الَواِحد بِاتلَّيَمُّ
�رَثُ  اَكنَ  لَو وَ 

َ
و ابَلَدنِ  أ

َ
مَ  ،َجِر�ًا نِصُفه أ �رَثُ  اَكنَ  إِن وَ  َ�يَمَّ

َ
 َمَسحَ  وَ  َغَسلَه ،َصِحيًحا هأ

  وَ  اجلَِر�حَ 
َ

مِ  الَغسِل  بَ�َ  َ�َمعُ  ال  .َواتلَّيَمُّ
 َوالرِّجلَ�ِ  ايلََديِن  َمقُطوعُ  وَ  .الاَكيِف  الَماءِ  ِاسِتعَمالِ  ىلَعَ  َوالُقدَرةُ  الوُُضوءِ  نَاقُِض  ،يَنُقُضه وَ 

  وَ  َطَهاَرةٍ  بَِغ�ِ  يَُص�ِّ  ،َجَراَحةٌ  بِوَجِهه اَكنَ  إَِذا
َ

 .يُِعيدُ  ال



 

 
 ّممیرامون تیباب: پ

رساندن  یم، به معنّم یاست؛ و در اصطالح شرع: ت» قصد: «یدر لغت به معن ّمم:ی[ت
 ان خواھد شد.یکه ب یط خاصّ یخاک پاک به صورت و دستان است با شرا

فَلَۡم ﴿ د:یفرما یو اجماع اّمت است. خداوند م یقرآن، سّنت نبو مم:یل جواز تیدل
 ْ ُموا ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ ْ ٱَصعِيٗدا َطّيِٗبا فَ َ�ُِدوا يِۡديُ�ۡمۗ إِنَّ  ۡمَسُحوا

َ
َ ٱبِوُُجوهُِ�ۡم َو� ا  �َّ َ�َن َ�ُفوًّ

ن منظور، یا ید و (برایکنّمم یت د، با خاک پاکیافتین یپس اگر آب« ]٤٣[النساء:  ﴾٤٣َ�ُفوًرا
 .»گمان خداوند عفوکننده و آمرزنده است ید؛ بیتان را مسح کنیھا با خاک) چھره و دست

 ِضّ فُ «د: یفرما یم ج امبریپ و
ْ
 بِ  اِس انلّٰ  ا يلَعَ نٰ ل

ٰ ثَ  ِف وْ فُ ُص ا كَ نٰ فُ وْ فُ ُص  ْت لَ عِ : جُ ٍث ال
 
ْ
ٰ مَ ال َ  ْت لَ عِ جُ  ؛ وَ ةِ �َ ئِ ال

َ
َ نل

ْ
ٰ هٰ تُ �َ رْ تُ  ْت لَ عِ جُ  داً؛ وَ جِ سْ ا مَ هٰ لُكُّ  ُض رْ ا اال

َ
َ ذٰ راً اِ وْ هُ ا َط ا نل ِ  مْ ا ل

َ
  دِ �

ْ
 »اءَ مٰ ال

نماز  یھا م: صفیا داده شده یر مردمان برتریساز بر یسه چ ی لهیما به وس«(مسلم)؛ 
گاه  ما سجده ین برایز تمام زمیفرشتگان قرار داده شده است؛ و ن یما ھمچون صفھا

 آنگاهده شده است تا یکننده گردان ما پاک و پاک یده شده است؛ و خاک آن برایگردان
 .»میابیکه آب ن

از استعمال آب است  یعجز و ناتوان، و استفاده از آنّمم یت جواز ی قهیضابطه و طر
، یماریل: بیدارد؛ از قب ی، اسباب و موجباتین عجز و ناتوانی؛ و ایا شرعی یبه طور حّس 

ا از دست دادن عضو باشد؛ یم جان یا با وجود موجود بودن آب، بیموجود نبودن آب، 
ا یکه جز با وضو  یعبادات یکرد تا از اداّمم یت توان یا غسل، میپس در عوض وضو 

 شوند، محروم نماند.] یح نمیغسل صح
 ّمم:]یت یط صّحت و درستی[شرا

 ّمم، مراعات ھشت شرط الزم است که عبارتند از:یت یصّحت و درست یبرا

َ مَ �َّ اِ «د: یفرما یم ج مبرایرا پیّمم؛ [زیت کردن تین -١
ْ

(مسلم)؛  »اِت يٰ انلِّ بِ  اُل مٰ عْ ا اال
 .]»ت استیبخشد، ن یآنچه به کارھا اعتبار و جھت م ،قتیبه حق«

جاد فعل یبرا یقلب ی ]، عبارت است از عزم و ارادهی[از لحاظ شرع تیقت نیحقو 
 [به صورت قاطعانه.]

 ست بر آنچه که بر آند ]، عبارت است از: ھنگام زدنی[از لحاظ شرع تیوقت نو 
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 رد.یگ یصورت مّمم یت
 باشد که عبارتند از: یشرط الزم ممم، سه یت تیصّحت ن یو برا

 .الف) اسالم
 ص باشد.یز و تشخییکننده، اھل تم ممیفرد ت ب)
گاھ یتش مینسبت بدان چه ن ج)  و شناخت داشته باشد. یکند، آ

ن است که ی، شرط اشود یح و درست میصح ،که نماز به آن یّممیت تیو در ن
 :دیت نماین سه مورد را نیاز ا یکیکننده، ّمم یت شخص

ن نوع یی؛ و تع - یا جنابت و ناپاکی ییوضو یب - َحَدث[از  یت طھارت و پاکیالف) ن
 ست.]ین یت، الزم و ضروریَحَدث در ن

دن نماز را بر خود یت و قصد مباح شدن و روا گردیّمم،] نین تیا ی لهی[به وس ب)
 د.ینما

 یطھارت و پاکت کند که انجام آن، بدون یرا ن یا ا عبادت قصد کرده شدهیو  ج)
 تالوت.] ی شود؛ [ھمچون نماز جنازه و سجده یح نمیصح

 کرد، درّمم یت ن،ت تالوت قرآیا به نیرا کرد؛ ّمم یت تیتنھا ن چه چناناگر ن رو، یاز ا
که  یدر حال ،نمودّمم یت ت تالوت قرآن،یبه ن یعنیست؛ [ین ھم که ُجنب و ناپاک یحال

ث اصغر«به  دَ ح یمم، صحیت نگونهیابا  یآن صورت نماز خواندن ووضو بود،] در  ی، ب»حَ
 ست.یو درست ن

کرد، نماز ّمم یت ف،یت مساس کردن مصحف شریبه ن ی، اگر فردی[و به طور کلّ 
را مساس کردن مصحف، اصًال و به ذات خود، یست؛ زیح نیصحّمم یت نیبا ا یخواندن و

کرد، نماز خواندن ّمم یت اقامه،ا یت اذان یبه ن چه چنانن اگر یست؛ و ھمچنین یعبادت
ستند که در ین یچ کدام عبادتیاقامه، ھ را که اذان ویست؛ زیح نیصحّمم یت نیبا ا یو

کرد و در ّمم یت ت تالوت قرآن،یبه ن چه چنانز اگر یذات خود مقصود بوده باشند؛ و ن

ث اصغر«که به  یحال دَ را اگر چه یست؛ زیدرست نّمم یت نیبا ا یوضو بود، نماز و یب »حَ
 باشد.] یح مین عبادت، بدون وضو ھم صحیا یاست، ول یمقصودتالوت قرآن، عبادت 

است، ّمم یت ی کننده که مباح ییاز عذرھا یّمم، آن است که عذریشرط دّوم ت -٢
 ھستند، عبارتند از:]ّمم یت ی که مباح سازنده ییوجود داشته باشد. [و عذرھا

ا یل [یک مایمسافت  ی به اندازه ،کننده ممیمانند دور بودن آب از شخص ت الف)
 ز باشد.یاز آب در شھر ن یشتر از آن]؛ اگر چه دور بودن ویب
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ا خبر دادن پزشک ماھر و ی ،کنندهّمم یت ن گمان بر شخصی[غالب شدن ا ب)
 یو مرض یماریاو] ب یآب را استعمال کند، برا یو چه چنان، که اگر یمسلمان به و

، به یماریاز آن ب یافتن ویا بھبود یابد و یش یاش، افزا یکنون یماریا بیرونما گردد؛ [و 
 ر افتد.]یتأخ

 را داشته باشد. یماریجاد درد و رنج بیا ایم جان ین که با استعمال آب سرد، بیا ج)
جاد کرده است؛ یان او و آب، مانع و حائل ایم داشته باشد [که در میب یاز دشمن د)
 درنده.] یوانیا حی ن دشمن، انسان باشدیخواه ا

که آب،  یم داشته باشد؛ [البته در صورتیب ی،] از تشنگیگریا بر دیخودش ر[ب ) ھ 
 ز باشد.]یاندک و ناچ

ضطرار و ر کردن آرد داشته باشد [و به اِ یاز به خمی[ھرگاه آب، اندک باشد] و ن و)
خاطر حفظ ده باشد، و به یفرط رسمُ  یو گرسنگ یده و به مخمصه و گرفتاریجبار رساِ 

گوشت پختن آب یتواند آب را برا ینم یلر کند و از آن بخورد؛] ویجان، آرد را با آب خم
رد. به ید با آن آب، وضو بگین رو بایست؛ از ایدر آن ن یرا ضرورتیزد، [یاستفاده نما

ر یازمند آن باشد که آرد را خمیباشد و ن یآب اندک، با او، یگر؛ ھرگاه فردید یریتعب
 ،که با او یکس ید؛ ولینماّمم یت نماز، یر نموده و برایآن صورت آردش را خمکند؛ در 
رد و آب گوشت را یاز به پختن آبگوشت دارد، با آن آب، وضو بگیاست و ن یآب اندک

 نپزد.]
رون آوردن آب از چاه] وجود یب یسمان، برایلو و ر[ھمچون َد  یھرگاه آله و ابزار ز)

 نداشته باشد.
به وضو گرفتن  چه چنانن غالب شود که اگر یمان نمازگزار چن[ھرگاه بر گ ح)

ن یرا اید قربان را از دست بدھد؛ [زید فطر و عیع یا نمازھایمشغول شود،] نماز جنازه، 
ن، بنا نموده باشد؛ یدیع یا نمازھایندارند؛] اگر چه بر نماز جنازه  یینمازھا، قضا

وضو گرفتن  یوضو شد، و برا ین، بیدیع یا نمازھاینماز جنازه،  یدر اثنا ی: فردیعنی[
به وضو گرفتن مشغول شود، نماز جنازه  چه چنانم آن داشت که اگر ید و بیرون گردیب
اش را از جھت قبله  نهیتواند س یگردد؛ در آن صورت م ین از او فوت میدیع یا نمازھای

را یش را بخواند؛ زینماز خو ی د و پس از آن، دنبالهینماّمم یت برگرداند و به عوض وضو،
 ن صورت نمازش فاسد نشده است.یدر ا

 اجَ ا فٰ ذٰ اِ «د: یگو یم بابن عباس
َ
ٰ َص َك تْ أ ا هٰ يْ لَ عَ  ِلّ َص ا، فَ هٰ تَ وْ فَ  َت يْ شِ خَ فَ  ةٍ ازَ نٰ جَ  ةُ ال
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مواجه  ،یھرگاه بدون آمادگ«)؛ »الكامل«در  یبه و ابن عدیش یف ابن اب(مصنّ  »مِ مُّ يَ اتلَّ بِ 
، نماز جنازه یکه اگر به گرفتن وضو مشغول شو یم آن داشتی؛ و بیبا نماز جنازه شد

 .»نماز جنازه بگزار ،تیبر م ،ّممیت ، در آن صورت بایرا از دست بدھ

َم يَ  وُُضوٍء؛ َ�تَ ْ�ِ �َ  جِبَٰناَزٍة َو ُهَو يلَعٰ  ِانَُّه ايُِتَ «: ت شده است کهیروا بابن عمرو از  مَّ
به  یا وضو بود، جنازه یکه ب یدر حال بابن عمر«)؛ ی(دار قطن »ٰهايْ َعلَ  ُ�مَّ َص�ّٰ 

 .»بر او نماز گزاردآنگاه  ّمم کرد؛یت ینزدش آوردند؛ و
 ده است.]ینقل گرد ین اقوالین دو بزرگوار، چنیز از این نیدیع یو در مورد نمازھا

 یبه وضو مشغول شود،] عذر چه چنانو از دست دادن نماز جمعه و وقت نماز، [
ن یچن یبر گمان و چه چناناگر  یعنید؛ [یآ یبه شمار نمّمم یت دنیمباح گردان یبرا

ا نماز یدھد،  ید که اگر به وضو گرفتن مشغول شود، وقت نماز را از دست میغالب گرد
باشد؛ بلکه  یمشروع و روا نمّمم یت ،یو یگردد، در آن صورت برا یفوت م یجمعه از و

ز، یاورد و در عوض نماز جمعه نیقضا برد و نماز فرض را یالزم است که وضو گ یبر و
 نماز ظھر را بخواند.]

رد؛ ین صورت بگیپاک از جنس زم یزیبر چّمم یت ّمم، آن است کهیشرط سّوم ت -٣
 ھمچون: خاک، سنگ و شن و ماسه.

 ست.یزم]، نقره و طال درست نیبا چوب [ھّمم یت ن رو،یاز ا
دو آرنج خود مسح  ش را با ھریصورت و ھر دو دست خو یکننده، تمامّمم یت -٤

ْ فَ ﴿ :دیفرما یرا خداوند بلندمرتبه مید؛ [زینما يِۡديُ�م ٱۡمَسُحوا
َ
 ﴾بِوُُجوهُِ�ۡم َو�

 . »دیتان را مسح کنیھا چھره و دست« ]٦[المائدة: 
وضو، حکم  یھا اندام دیبدل و عوض وضو است؛ پس در تحد ،ّممیت است که یھیبد

ز ینّمم یت ھا بود، پس در شستن دستان تا آرنج ،ان شد که در وضویو ب ؛آن را دارد
ھا مسح کرده  ش را تا آرنجی، دستان خویز به طور عملین ج امبرین است؛ و چون پیچن

 فرموده است: ج امبریپ بابن عمرت یرا به روایاست؛ ز

ِ  ةٌ �َ : رَضْ انِ تٰ �َ رَضْ  مُ مُّ يَ تلَّ اَ «  ل
ْ
ِ  ةٌ �َ رَضْ  وَ  هِ جْ وَ ل  ل

ْ
 اِ  ِن يْ دَ يَ ل

َ
  يل

ْ
دوبار  ،ممیت«(حاکم)؛  »ْ�ِ قَ �َ رْ مِ ال

 .»ھا دستان تا آرنج یک بار برایصورت و  یک بار برایدست به خاک زدن است: 
 ھا باشد چون بدل و عوض آن است.] د تا آرنجیاس بر وضو ھم بایو به ق

د؛ تا یشتر آن، مسح نمایا با بیش یکننده، با تمام دست خو ّممین که فرد تیا -٥
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ن کار را تا آنجا تکرار یش مسح کرد و ایبا دو انگشت خو چه چنانکه اگر  ییجا
ح و یصح یوّمم یت موردنظر را دربر گرفت، باز ھم ِن یاجزاء مع ینمود که تمام

 ست.]ز ایدر آن جا ین کاریسح سر [که چنست؛ برخالف میز نیجا
داخل ھر دو کف دست  ی لهیبا دو ضربه به وس ،کنندهّمم یت ن که فردیا -٦

دو  چه چنان: اگر یعنیکجا بزند، [ید؛ اگر چه دو ضربه را در ینماش، مسح یخو
 درست است.] یوّمم یت کجا زد، باز ھمیضربه را در 

ّمم ید، [تیمسح نماّمم یت تیبرسد و آن را به ن ین ھرگاه خاک به بدن ویو ھمچن
 گردد. ین دو ضربه میگزین و جاین عمل،] جانشیز است؛ و ایجا یو

تضاّد و منافات  ،ّممیت وجود نداشته باشد که با یزینده] چکن ّممی[در شخص ت -٧
 یزیر ا نفاس [خونیو عادت ماھانه]،  یض [قاعدگیداشته باشد؛ ھمچون: ح

ض یدر حالت ح یزن چه چنانن رو که اگر ی. از اییوضو یا َحَدث [بیمان]، و یزا
ن یھمچنست؛ و یدرست ن یوّمم یت د،ینماّمم یت ،مانیا نفاس و زای یو قاعدگ

ز یجا یوّمم یت کند،ّمم یت ش آمدن َحَدث،یدر حالت پ یفرد چه چناناگر 
 ست.]ین

ان مسح کردن [و یوجود نداشته باشد که م یزیچ ،و شرط ھشتم آن است که -٨
د؛ ھمچون: موم و یجاد نمایحائل و مانع ا ،کننده]ّمم یت شخص پوست بدِن 

 .یچرب
 وجوب آن:] یھا و شرطّمم یت [سبب

است که در وضو ذکر کرده  ییزھای، ھمانند آن چط وجوب آنیو شراّمم یت سببو 
ا مباح کردن نماز یبرطرف کردن َحَدث  ی : قصد و اراده»ّممیسبب ت«شد. [مقصود از 

ح یمم) صحیا تیکه جز با طھارت (وضو  یعبادات ین روزنه، از ادایخواندن است، تا از ا
 ھا است. ن عبادتیبزرگترشوند، محروم نماند؛ ھمچون نماز که  ینم

 عبارتند از:ّمم یت ط وجوبیو شرا
  عاقل بودن. -١
  بالغ بودن. -۲
  مسلمان بودن. -٣
  وجود َحَدث. -٤
 وضو، یھا و اندام اعضاء یتمام یکه برا یقدرت نداشتن بر استعمال آب -۵
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  .ت کندیکفا
  ض و نفاس.ی، مانند حینبودن مانع شرع -٦
 وقت.] یتنگ -٧

 ّمم:]ی[ارکان ت
 عبارتند از:ّمم یت و ارکان

 [با ھر دو آرنج] مسح کردن ھر دو دست -١

ْ ٱفَ ﴿ د:یفرما یرا خداوند میمسح کردن [تمام] صورت؛ [ز -٢ بِوُُجوهُِ�ۡم  ۡمَسُحوا
يِۡديُ�م

َ
 . »دیش را مسح کنیخو یھا چھره و دست« ]٦[المائدة:  ﴾َو�

َ�ٌة يَ اتَلَّ «د: یفرما یم ج امبریو پ َ�ٰتاِن: رَضْ ُم رَضْ  مُّ
ْ
َ�ٌة لِل وَْجِه َو رَضْ

ْ
 يْ دَ يَ لِل

َ
ِمْرَ�قَ  ِن ِايل

ْ
 »ْ�ِ ال

ک یصورت و  یک بار برایزدن است: دو بار دست به خاک  ،ممیت«(مستدرک حاکم)؛ 
 .]»ھا دستان تا آرنج یبار برا

 ّمم:]یت یھا [سّنت
 ز است که عبارتند از:یھفت چّمم یت یھا و سّنت

 ّمم.یدر شروع ت »ميلرحن اَ لرمحٰ سم اهللا اَ بِ «* گفتن 
ن ید؛ ایم نماب که مسح صورت را بر مسح دستان مقّد ین ترتیب؛ [بدی* مراعات ترت

د و پس از آن، دست راست و در آخر دست یش را مسح نمایصورت خو ،طور که نخست
 د.]یش را مسح نمایچپ خو

ان مسح صورت یم یعنیو پشت سر ھم. [ یاپیبه صورت پّمم یت * انجام دادن اعمال
 جاد نکند.]یّمم، فاصله ایخارج از ت یھا، با انجام کار دستو 

 پس از گذاردن ،ھا] ھا تا آخر کف * به جلو حرکت دادن ھر دو دست [از سر پنجه
 خاک. یبر روھا  آن

خاک و  یبر روھا  آن * ھر دو دست را به سمت عقب حرکت دادن [پس از گذاشتن
 بود.] را به سمت جلو حرکت دادهھا  آن پس از آن که

ب، ین ترتیخاک؛ تا بد یاز روھا  آن * تکان دادن ھر دو دست [پس از برداشتن
 زد.]یفرو رھا  آن د ازیگرد و غبار زا

خاک  یبر روھا  آن به ھنگام نھادن ،ھا [دست دن انگشتاِن ی* باز و گشاده گردان
 پاک.]

 یو یابد، برایش از خارج شدن وقت، آب را بیدوار است که پیکه ام یو آن کس
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 د،یافتیاگر آب ن«: ر اندازد؛ [چون خداوند فرموده استیرا به تأخّمم یت مستحب است که
پس از  ،افتن آبیو ن ؛داده استّمم یت دستور ،افتن آبی؛ خداوند بعد از ن»دیکنّمم یت

د یکردن دارد، باّمم یت ی که اراده یشود؛ پس کس یآن معلوم م یطلب و جستجو
ت یکفا یو یھم به جا یگریطلب د ،و اگر اجازه دھدشخصًا در طلب آب باشد؛ 

 نان باشد. یاگر مورد اطم ،کند یم
چون  ؛دنبال آب بگردد ،در کاروان خود ،نگونه است که اولی، بدت طلب آبیفیک

افت و در یان کاروان آب نیمان کاروان آب باشد و او نداند؛ اگر در یممکن است در م
در  ،نیکند و ا یبود، راست و چپ و جلو وعقب خود را برانداز م یت و ھمواردش یجا

ن ھموار نباشد، بلکه یو اگر زم سبزه و اجتماع پرندگان باشد؛ است که یحال و محل
ش باشد؛ در آن صورت اگر در یداشته و ناچار از جستجو و تفت یو پست یبلند

 ست ویواجب ن یوبر  ن جستجویود را داشته باشد، اا مال خیم جان یآب، ب یجستجو
 کند. یرا مباح مّمم یت ن خوف،یش مباح است؛ چون ایبراّمم یت

اران یبه دنبال آب برود که اگر از  یید تا جایو اگر خوف جان و مال نداشته باشد؛ با
اگر  یادش بدانان برسد حتیو فر ش را بشنوندید، صدایاسمتداد طلب و ھمسفرانش

 مشغول ھم باشند.]
 واجب است که یدادن آب داده شده است؛ بر و ی وعده ،او یکه برا یو شخص

 م قضا شدن نماز را داشته باشد.یاندازد؛ اگر چه بیر بیرا به تأخّمم یت
 یبرا یآله و ابزار دادن ی ا وعدهیدادن لباس  ی وعده ،او ی] که برایانیو فرد [عر

واجب است  یبر ولو] داده شده است، سمان و َد یب از چاه [ھمچون ردن آیرون کشیب
 م قضا شدن نماز را نداشته باشد. یکه ب یاندازد؛ البته در صورتیر بیرا به تأخّمم یت که

که  یچھارصد قدم واجب است؛ البته در صورت ی آب تا فاصله یو طلب و جستجو
قرار داشته  یدر محلّ  یعنیآب وجود دارد؛ [ ،یو یکیگمانش بر آن باشد که به نزد

وانات درنده یجتماع پرندگان باشد.] و عالوه از آن، [از دشمن و حباشد که سبزه و ا
وجود داشته  یآب ،یو یکیکرد که به نزد یگمان نم چه چنانز] در امان باشد؛ و اگر ین

واجب  یآب، بر و یم داشت، در آن صورت طلب و جستجویا از دشمن بیباشد و 
 باشد. ینم

آب وجود دارد، واجب است؛ البته ھا  آن که با یقانیاز دوستان و رف ،و خواستن آب
ب بخالت و ه دادن آباشد که مردم در آنجا، ب یکه شخص در مکان یدر صورت
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جا به قرار داشت که مردم در آن ی[در مکان چه چنانکردند؛ و اگر  ینم یچشم تنگ
آن، بدو  یواقع مِت یبه مثل ق ،پرداخت پول یکردند و] تنھا به ازا یدادن آب، بخالت م

آن،  یقیو حق یمت واقعیالزم است که آب را به ق یدادند، در آن صورت بر و یب مآ
است که  ین حکم، در صورتیرد.] ناگفته نماند که اید [و با آن، وضو بگینما یداریخر

 ، افزون باشد.ینه و مخارج ویباشد و از ھز یپول به ھمراه و
فرض و  یاز نمازھا ،خواھد یم ّمم، ھر آنچه کهیک تیتواند با  یکننده م ّممیو فرد ت

 دُ يْ عِ لصَّ اَ «د: یفرما یم ج امبریّمم، بدل و عوض وضو است؛ و پیرا تینفل بخواند؛ [ز
  رُ وْ هُ ، ُط ُب يِّ الطَّ 

ْ
َ  م وَ لِ سْ مُ ال َ  وْ ل   دِ َ�ِ  مْ ل

ْ
  دَ جَ ا وَ ذٰ اِ ؛ فَ ْ�َ نِ سِ  رْشَ عَ  اءَ مٰ ال

ْ
 اَء فَ مٰ ال

ْ
َ  هُ سَّ مُ يَ ل  »هُ تَ رَشَ �

شود؛ اگر  یمسلمان، پاک کننده محسوب م یخاک پاک برا«)؛ ی(مسند احمد و ترمذ
د و پوست خود را با یخود را بشو ،افت، با آنیابد؛ پس ھرگاه که آب را یچه ده سال آب ن

 .]»آن پاک کند
در حکم  ،شخص چه چنانز است؛ [اگر یبر وقت نماز، جاّمم یت و مقّدم ساختن

 معذور نباشد.]
د؛ ینماّمم یت و مجروح بود، یاز آن، زخم یمیا نی ،صشتر بدن شخیب چه چنانو اگر 

 ید و بر قسمت مجروح و زخمیشتر آن، سالم و تندرست باشد، آن را بشویب چه چنانو 
 د.یّمم، جمع نماین شستن و تیتواند ب ینم ید؛ ولیآن، مسح نما

ز یرا نّمم یت ]ساخت، یشکست [و آن را باطل و تباه م یو ھر آنچه که وضو را م
مام اعضاء و ت یکه برا یافتن بر استعمال آبیت شکند؛ و [عالوه از آن،] قدر یم

 چه چنانن رو، اگر ی[از اسازد.  یرا باطل و تباه مّمم یت زیت کند نیکفا ،وضو یھا اندام
تمام  یبرا یآب کاف یول ،قادر بود ،ا بر استعمال آبیبر استعمال آب قادر نبود،  ،شخص

ست. و یواجب ن یوجود نداشت، در آن صورت وضو بر و یو یھا اعضاء و اندام
اح ساخته است؛ ھمچون: شخص مب یرا براّمم یت که ین برطرف شدن عذریھمچن

 است.]ّمم یت ی ز، شکنندهیو مانند آن ن یماریا ترس از بیا ترس از دشمن، ینبودن آب، 
 یاحتز زخم و جریدر صورتش ن ش قطع است ویکه ھر دو دست و ھر دو پا یو کس

 وجود دارد، بدون طھارت نماز بخواند و [بعدھا] آن را اعاده نکند.
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یِن  یَعلَ  الَمسِح  باب  الُخفَّ

�ِ  ىلَعَ  الَمسحُ  َصحَّ  صَغرِ  احلََدِث  يِف  اخلُفَّ
َ
ِ�ٍ  يَشءٍ  ِمن اَكنَا لَو وَ  َوالنَِّساءِ  لِلرَِّجالِ  األ

َ
 خث

  اَو �ٍ جِ  ِمن نَعٌل  لَُهَما اَكنَ  َسَواءٌ  ؛اجِل�ِ  َغ�ِ 
َ

  ال
َ َو  �ِ  ىلَعَ  الَمسِح  جِلََوازِ  شرَتُِط � ائَِط  َسبَعةُ  اخلُفَّ ُل  :رَشَ وَّ

َ
 وَ  الرِّجلَ�ِ  َغسِل  بَعدَ  لُبُسُهَما اَأل

ه إَِذا الوُُضوءِ  َكَمالِ  قَبَل  لَو َ�مَّ
َ
 وَ  ؛لِلَكعبَ�ِ  َسرتُُهَما :اثلَّاِ�  وَ  ؛لِلوُُضوءِ  نَاقٍِض  ُحُصولِ  قَبَل  أ

و َخَشٍب  أو زَُجاٍج  ِمن ُخفٍّ  ىلَعَ  َ�ُوزُ  فََال  .ِ�يِهَما الَميِش  ُمتَابَِعةِ  إِماَكنُ  :اثلَّاِلث
َ
؛ َحِديدٍ  أ

ابِعُ  َصابِعَ  ثََالِث  قَدرَ  َخرقٍ  َعن ِمنُهَما لُكٍّ  ُخلُوُّ  :َوالرَّ
َ
صَغرِ  ِمن أ

َ
َصابِعِ  أ

َ
 :َواخلَاِمُس  ؛الَقَدمِ  أ

اِدُس  ؛َشدٍّ  َغ�ِ  ِمن الرِّجلَ�ِ  ىلَعَ  ِاسِتمَساُكُهَما   الَماءِ  وُُصوَل  َمنُعُهَما :َوالسَّ
َ

 ؛اجلََسدِ  ِاىل
ابِعُ  ن :َوالسَّ

َ
مِ  ِمن يَبىَق  أ َصابِعَ  ثََالِث  قَدرُ  الَقَدمِ  ُمَقدَّ

َ
صَغرِ  ِمن أ

َ
َصابِعِ  أ

َ
 فَاقًِدا اَكنَ  فَلَو ؛ايلَدِ  أ

مَ    قََدِمه ُمَقدَّ
َ

ه ىلَعَ  يَمَسحُ  ال  .َموُجوًُدا الَقَدمِ  َ�َقُب  اَكنَ  لَو وَ  ُخفِّ
لَةً  وَ  يَوًما الُمقِيمُ  يَمَسحُ  وَ 

َ
يَّامٍ  ثََالثَة َوالُمَسافِرُ  يل

َ
ةِ  ِابِتَداءُ  وَ  .بِلَيَايِلَها �  َوقِت  ِمن الُمدَّ

�ِ  لَبِس  بَعدَ  احلََدِث  تِه َ�َمامِ  قَبَل  َسافَرَ  ُ�مَّ  ُمِقيمٌ  َمَسحَ  ِإن وَ  ؛اخلُفَّ َ�مَّ  ،ُمدَّ
َ
ةَ  أ  وَ  ؛الُمَسافِرِ  ُمدَّ

قَامَ  إِن
َ
لَةٍ  وَ  يَوًما َمَسحَ  َما بَعدَ  الُمَسافِرُ  أ

َ
  وَ  نََزعَ  يل

َّ
لَةً  وَ  يَوًما يُِتمُّ  إِال

َ
 .يل

َصابِعَ  ثََالِث  قَدرُ  :الَمسِح  فَرُض  وَ 
َ
صَغرِ  ِمن أ

َ
َصابِعِ  أ

َ
مِ  َظاِهر ىلَع  ايلَدِ  أ  رَجٍل  لُكِّ  ُمَقدَّ

َصابِعِ  َمدُّ  :ُسنَنُه وَ 
َ
َصابِعِ  ُرُؤوِس  ِمن ُمَفرََّجةً  األ

َ
  الَقَدمِ  أ

َ
اقِ  ِاىل  .السَّ

رَ�َعةُ  اخلُفِّ  َمسحَ  يَنُقُض  وَ 
َ
شيَاءَ  أ

َ
 خِبُُروِج  لَو وَ  ُخفٍّ  نَزعُ  وَ  ؛الوُُضوءَ  يَنُقُض  يَشءٍ  لُكُّ  :أ

�رَثَ 
َ
  الَقَدمِ  أ

َ
�رَثَ  الَماءِ  إَِصابَةُ  وَ  ؛اخلُفِّ  َساقِ  ِاىل

َ
ِحيِح  ىلَعَ  اخلُفِّ  يِف  الَقَدَم�ِ  یإِحدَ  أ  وَ  ؛الصَّ

ةِ  ُميِضُ  ِخَ�ةِ  اثلََّالثَةِ  بَعدَ  وَ  ؛الرَبَدِ  ِمنَ  رِجِله َذَهاَب  َ�َف لَم إِن الُمدَّ
َ
 .َ�َقط رِجلَيهِ  َغَسَل  ،األ

  وَ 
َ

 .اَز�ِن ُ�فَّ  وَ  بُرقُعٍ  وَ  قَلَنُسَوةٍ  وَ  ِعَماَمةٍ  ىلَعَ  الَمسحُ  َ�ُوزُ  ال



 

 
 ها رامون مسح بر موزهیباب: پ

ھا در  ز بودن مسح موزهیشود، بر جا یکه به اجماعشان اعتماد م یکسان ی [ھمه
که  یزن یبرا یرضرورت؛ حتیا غیضرورت باشد  یاند؛ خواه برا سفر و َحَضر اجماع کرده

 ز است.یز جایحرکت ندارد ن ییکه توانا یا ا از پا افتادهیشه در خانه است یھم
دانند و مخالفتشان ناقض  یز نمیھا، مسح بر موزه را جا فرقه یو تنھا خوارج و بعض

 ست.یاجماع ن
 ن عبارتند از:یل مسح بر خفّ یو دال

پر  یبا ظرف سرة بن شعبهیرون رفت و مغیب ،رفع حاجت یبرا ج رسول خدا الف)
رفع حاجت کرد، بر آن آب  ج امبریبه راه افتاد؛ چون پ ج به دنبال آن حضرت ،از آب

 )یو بخار یش مسح کرد. (ترمذیھا خت و وضو گرفت و بر موزهیر

 اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  َل عَ جَ «در پاسخ گفت:  ین سؤال شد؛ ویراجع به مسح خفّ  سیاز عل ب)
ٰ ثَ  ج ٰ  وَ  امٍ يّٰ اَ  ةَ ثَ ال

َ
ِ  نَّ هِ ايِلْ يل  ل

ْ
ْ  ماً وَّ وْ يَ  وَ  رِ افِ سٰ مُ ل

َ
ِ  ةً لَ يل  ل

ْ
مسح بر  ج رسول خدا«(مسلم)  »مِ يْ قِ مُ ل

 .»ک شبانه روز قرار دادیم، یمق یمسافر، سه شبانه روز و برا ین را برایخفّ 

َ «ت شده است که فرمود: یروا سیاز عل ج)  الرَّ بِ  نُ �ْ ادلِّ  نَ اكٰ  وْ ل
ْ
ٰ ، لَ ِي أ ُ  حُ سْ مَ  نَ اك

ْ
 ْ�ِ فَّ اخل

 ،نهییبود، ھر آ یاستدالل مو  ین به رأیاگر احکام د«)؛ حيمشكوة املصاب( »َل فَ سْ اَ  نْ مِ 
زتر یآن که به نسبت کف پا تم یگرفت نه از رو ین از کف پا انجام میمسح خفّ 

 اند. ت کردهیز رواین یث را ابوداود و دارمین حدی. ا»ماند یم
ز ین را جایدم که مسح بر خفّ یھفتاد نفر از صحابه را د«د: یگو /یرحسن بص د)

  .»دانستند یم
ن که راجع به یدانستم تا ا یز نمین را جایمسح بر خفّ : «گفته است /فهیو ابوحن

  ».افتمید یچون نور خورش یلیآن دل
م آن یداند، ب یز نمین را جایکه مسح بر خفّ  ینسبت به کس: «دیگو /یو کرخ
 ).٢٤٥ص  یو تفتازان ١/٩٩ری(نگا: فتح القد ».کافر باشددارم که 

ھمراه با رسول  یکه پدرش گفت: در سفراست ت کرده یاز پدرش روا سرةیمغ ه)
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ْ اِ ا فَ مٰ َدْ�هُ «را درآورم که فرمود:  ج حضرتآن  یھا بودم؛ خواستم که جوراب ج خدا ّ�ِ 
 خَ دْ اَ 

ْ
م را شسته و یھا را رھا کن؛ چون پاھا آن«؛ )ی(بخار» امٰ هِ يْ لَ عَ  حَ سَ مَ �َ  ْ�ِ �َ رَ اهِ ا طٰ مٰ هُ تُ ل

 .]»مسح کردھا  آن ام؛ سپس بر دهیھا را پوش بعد جوراب

ث اصغر«حاصل نمودن از]  یھا در [طھارت و پاک مسح بر موزه دَ ]، ییوضو ی[ب »حَ
ر از یم و کلفت غیضخ یزیح است؛ اگر چه دو موزه، از چیان صحنمردان و ز یبرا

 یشوند.] و فرق یکه از نمد بافته م ییھا ساخته شده باشند [ھمانند: موزهپوست و چرم 
ا وجود نداشته ین آن دو موزه، چرم و پوست وجود داشته باشد ییکند که در پا ینم

 یبرا یاز، حتّ یرنیاز و غین یرسفر، برایھا در سفر و غ ن مسح بر موزهیباشد. [و ھمچن
رود،  ینم ر شده و راهیگ نیمار که زمیب یو براوسته در خانه است یکه پ یدار زن خانه

 ز است.]یجا
 ھا:] ط جواز مسح بر موزهی[شرا
 باشد که عبارتند از: یھا، مراعات ھفت شرط، الزم م جواز مسح بر موزه یو برا

ھا را [پس از  موزه چه چنانھا پس از شستن ھر دو پا؛ و اگر  دن موزهیپوش -١
ز یجاھا  آن د، مسح کردن بریکردن وضو پوشش از تمام یشستن ھر دو پا و] پ

ش آمدن یوضو شدن و پ یش از بیش را پیخو یکه وضو یاست؛ در صورت
د: یگو یم سرة بن شعبهیرا مغید؛ [زیوضو، کامل نما یھا از شکننده یا شکننده

ش را ید که پاھایختم و چون وقت آن رسیر یم ج امبریآب وضو بر دست پ

ْ اِ ا فَ مٰ هُ �ْ دَ «شان فرمودند: یشان را درآوردم. ایا یھا د، خم شدم که موزهیبشو ّ�ِ 
 خَ دْ اَ 

ْ
ھا را به حال خود واگذار؛  آن«و مسلم)؛  ی(بخار »انِ تٰ رَ اهِ ا طٰ مٰ هُ  ا وَ مٰ هُ تُ ل

 .»دم، پاک بودندیرا پوشھا  آن که یام و وقت دهیپوش یرا به پاکھا  آن چون من
 ج امبریھا مسح کنم؟ پ بر موزها یگفت: آ ج امبریبه پ سرة بن شعبهیز مغیو ن

 خَ دْ ا اَ ذٰ ؛ اِ مْ عَ �َ «فرمود: 
ْ
را به ھا  آن ؛ ھرگاهیآر«)؛ ی(مسند امام شافع »ْ�ِ �َ رَ اهِ ا طٰ مٰ هُ تَ ل

 .]»یبپوش یپاک
ھا  گر، موزهید یریھا چنان باشند که ھر دو قوزک پا را بپوشانند. [به تعب موزه -٢

کوتاھتر از محل  چه چنانن رو، اگر ید محل شستن فرض پاھا را بپوشاند؛ از ایبا
دا است، یآن قسمت که پ ،ن صورتیست؛ چون در ایز نیفرض باشند، مسح جا

ده است، واجب است مسح شود؛ یشسته شود و آن قسمت که پوشفرض است 
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با  ،نداده است؛ پس غلبه یمسح و شستن رأ یعنیچ کس به جمع ھر دو، یو ھ
 باشد.] یغسل و شستن است؛ چون آن، اصل م

ا یک فرسخ ی ی و پشت سر ھم [به اندازه یدرپ یبتوان با آن دو موزه به صورت پ -٣
امکان داشته باشد؛ ھا  آن رفتن در یدرپ یگر؛ پید یریشتر] راه رفت. [به تعبیب
بدان  ؛م باشند که بتوان با آن راه رفتیمحکم و ضخ ید به قدریھا با موزه یعنی

وقت فرود آمدن و کوچ کردن؛ چون مسح، از دارد و در یمقدار که مسافر ن
که بتوان بر آن راه رفت و  یا دن آن، به گونهیاز به پوشین یاست برا یرخصت

 رفت و آمد کرد.]
راه رفت بدان جھت  یدرپ یبه صورت پ ،که [نتوان با آن یا ن رو مسح بر موزهیاز ا

 ست.ینز یھا] ساخته شده، جا ا آھن [و امثال آنیا چوب و یشه یکه از] ش
ن انگشتان پا، یسه انگشت از کوچکتر ی به اندازه یاز پارگ ،ک از دو موزهیھر  -٤

مسح کردن را دارا  یستگیت و شاید صالحیھا با موزه یعنیباشند. [ یخال
 باشند.]

 گر بسته شوند.ید یزیرند بدون آن که با چیھر دو پا را محکم بگ ،ھا موزه -٥
ھا به  گر، موزهید یریند. [به تعبینما یریدن آب به ھر دو پا جلوگیاز رسھا  موزه -٦

باشند که مانع نفوذ آب باشند؛ پس اگر مانع نفوذ آب نباشند، بدان  یا گونه
ھا  آن ، مسح بر- یامروز یھا ھمانند جوراب -ف ھستند یجھت که نازک و ضع

شود که مانع نفوذ آب  یاطالق م ییھا به آن »:نيخفّ «چون غالبًا  ست؛یز نیجا
 گردد.] ین حمل مکه در نصوص آمده است، بر آ یُخفّ  باشند؛ و

ن انگشتان یسه انگشت از کوچکتر ی به اندازه ،ھر پا ین که قسمت جلویا -٧
سه  ی را که مقدار فرض در مسح، به اندازهیباشد؛ [ز ی مانده یدست، باق

باشد؛] از  یھر پا م یرون قسمت جلوین انگشتان دست بر بیانگشت از کوچکتر
ش موجود نبود، در آن ی[ھر کدام از دو] پا یقسمت جلو چه چنانن رو اگر یا

 یو یپا ی د؛ اگر چه قسمت پاشنهیش مسح نمایخو ی تواند بر موزه یصورت نم
مقدار فرض در مسح، وجود ندارد؛ چون که  ،ن صورتیرا در ایموجود باشد؛ [ز

شتان دست بر ن انگیسه انگشت از کوچکتر ی مقدار فرض در مسح، به اندازه
 باشد.] یھر پا م یرون قسمت جلویب

 ھا:] [مّدت مسح بر موزه
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ھا مسح کند؛ [و پس از  روز بر موزه ک شبانهیست، فقط] یکه در سفر ن ی[کس میقمُ 
ھا  آن ن،یشیط پیاورد و مجددًا اگر با شرایرا دربھا  آن دیروز، به ھنگام وضو، با ک شبانهی

روز  تا سه شبانه مسافرمسح کند؛] و ھا  آن تواند بر یم ،ده بود، باز ھمان مدتیرا پوش

 ُص خُ رْ اَ «فرموده است:  ج امبرید: پیگو سرا ابوبکرید؛ [زیھا مسح نما تواند بر موزه یم
 ِ  ل

ْ
ٰ ثَ  رِ افِ سٰ مُ ل ٰ  وَ  امٍ يّٰ اَ  ةَ ثَ ال

َ
ِ  ، وَ نَّ هِ ايِلْ يل  ل

ْ
ْ  ماً وَّ وْ يَ  مِ يْ قِ مُ ل

َ
 حَ سَ مْ �َ  نْ اَ  هِ يْ فَّ خُ  َس بِ لَ  وَ  رَ هَّ َط ا �َ ذٰ ؛ اِ ةً لَ يل

مسافر، سه  یبرا ج امبریپ«ح ابن حبان)؛ یمه و صحیح ابن خزی(صح »امٰ هِ يْ لَ عَ 
روز رخصت و اجازه داده که اگر طھارت گرفت و  ک شبانهیم، یمق یروز و برا شبانه

 .»شستن پاھا یمسح کند به جاھا  آن بر ،یبعد ید، در وضویپوش ین را به پاکیخفّ 

 يَ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  نَ اكٰ «د: یگو سو صفوان بن عّسال
ْ
  نْ اَ  رٍ فَ سَ  ا يِفْ نّٰ ا كُ ذٰ ا اِ نٰ رُ مُ أ

ّٰ
 عَ ْ�ِ �َ ال

ٰ ا ثَ نٰ افَ فٰ خِ  ٰ  وَّ  امٍ يّٰ اَ  ةَ ثَ ال
َ

 اِ  نَّ هِ ايِلْ يل
ّٰ

ٰ  وَّ  ةٍ ابَ نٰ جَ  يِفْ  ال ٰ ٍم فَ وْ نَ  وْ ٍط اَ ئِ اٰغ  وْ ٍل اَ وْ بَ  نْ مِ  نْ �ِ ل و  یی(نسا »ال
روز  داد که تا سه شبانه یبه ما فرمان م ج امبریم، پیبود یکه در سفر م یوقت«)؛ یترمذ

ادرار و مدفوع و  یکن برایم، مگر به خاطر غسل جنابت؛ ولیاورین خود را درنیخفّ 
 .]»میآورد یدرنم یرا از پاھا  آن ھا)، د وضو بعد از آنیتجد یبرا یعنیخواب (

ھا، َحَدث و  موزهدن یشود که پس از پوش یشروع م ی، از وقتھا مّدت مسح بر موزهو 
را یده است؛ زیھا را پوش که در آن، موزه یده باشد [نه از وقتیرونما گرد ییوضو یب

از زمان جواز آن، شروع  ،ن؛ پس وقت آنیوقت مع یاست دارا یمسح، خود عبادت
 شود ھمانند نماز.]  یم

ش از تمام شدن مدت یھا مسح کرد؛ سپس پ م، بر موزهیفرد مق چه چنانو اگر 
ل یآن صورت مدت مسح مسافر را تکمروز]، به مسافرت رفت، در  ک شبانهی[ مسح

 روز را.] مدت سه شبانه یعید؛ [ینما
روز مسح نموده  ک شبانهیھا به مدت  مسافر، پس از آن که بر موزه چه چنانو اگر 

را مدت مسح یرون آورد؛ [زیش بیخو یھا را از پا د؛ در آن صورت موزهیم گردیبود، مق
روز  ک شبانهیکمتر از  ید و در مّدتیم گردیمق ،ده است.] و اگر مسافریان رسیبه پا یو

 د.یل نمایم را تکمیمق مسِح  روز مدِت  ک شبانهیمسح کرده بود، در آن صورت، 
 [فرض مسح بر موزه:]

ن انگشتان یسه انگشت از کوچکتر ی به اندازه ھا: مقدار فرض در مسح موزهو 
 باشد. یھر کدام از دو پا م یورون قسمت جلیدست بر ب

 [سّنت مسح بر موزه:]
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ش را از ھم گشاده و یآن است که انگشتان دست خو سّنت در مسح بر موزه: و
 را از سر انگشتان پا تا ساق آن بکشد.ھا  آن ده ویبازگردان

 مسح بر موزه:] یھا [شکننده
 سازد: یز مسح بر موزه را باطل و تباه میچھارچ

 .سازد یز باطل و تباه میشکند، مسح بر موزه را ن یکه وضو را م یزیھر چ -١
شتر قسمت پا تا ساق موزه باشد؛ یرون آوردن بیرون آوردن موزه؛ اگر چه با بیب -٢

شتر قسمت پا را تا ساق موزه یکننده بر موزه، ب شخص مسح چه چناناگر  یعنی[
 شود.] یرون کرد، مسح بر موزه، شکسته میب

که در موزه قرار دارد؛ بنا به قول  ییاز دو پا یکیشتر قسمت یدن آب به بیرس -٣
 ح.یصح

ش یخو یاز تلف شدن پا یمیکه ب یدن مّدت مسح؛ البته در صورتیان رسیبه پا -٤
ان یھا به پا مّدت مسح بر موزه چه چنانرا اگر یبه خاطر سرما نداشته باشد؛ [ز

 یرون کند، سرما، پاھایش بیخو یھا را از پا م آن داشت که اگر موزهید، و بیرس
رون کند یش بیخو یرا از پاھا  آن تواند ین خواھد برد، در آن صورت میاو را از ب
د؛ ناگفته یمسح نماھا  آن ابد، بری ییکه از آن مخمصه نجات و رھا یو تا زمان

 ،روز رمسافر و سه شبانهیغ یبرا ،روز ک شبانهی مسِح  مدِت  ینماند که انقضا
ھا  آن ،د از نویشود و با یمسافر است که با گذشت آن مّدت، مسح باطل م یبرا

 ن بپوشد.]یشیط پیرا برابر شرا
 روبندا مسح بر ی[عوض از مسح سر؛  زنان یروسر، کاله[دستار]،  مسح بر عمامهو 

ھا] درست  [عوض از شستن دست ھا کش دستعوض از شستن صورت] و مسح بر 
 عوض از شستن ھر دو دست، جواز ندارد.] ھا رنجآن مسح بر یست. [و ھمچنین

 َفصٌل 

و ِافتََصدَ  إَِذا
َ
و ُجِرحَ  أ

َ
ه ،ُعضُوه ُكرِسَ  أ رقَةٍ  فََشدَّ و خِبِ

َ
  اَكنَ  وَ  َجِبَ�ةٍ  أ

َ
 َغسَل  �َستَِطيعُ  ال

  وَ  الُعضوِ 
َ

�رَثِ  ىلَعَ  الَمسحُ  وََجَب  ،َمسَحه �َستَِطيعُ  ال
َ
 َما ىلَعَ  الَمسحَ  َكىَف  وَ  .الُعضوَ  بِه َشدَّ  َما أ

ةٍ  ُ�تََوقَُّت  فََال  اَكلَغسِل  َوالَمسحُ  .الُمفتَِصدِ  ِعَصابَةِ  بَ�َ  اجلََسدِ  ِمنَ  َظَهرَ    وَ  ؛بُِمدَّ
َ

 َشدُّ  �ُشرَتَُط  ال
خرَ  َغسِل  َمعَ  الرِّجلَ�ِ  یِاحدَ  َجِبَ�ةِ  َمسحُ  َ�ُوزُ  وَ  .ُطهرٍ  ىلَعَ  اجلَِبَ�ةِ 

ُ
  وَ  .یاأل

َ
 الَمسحُ  يَبُطُل  ال
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  وَ  ؛بَِغ�َِها َهاتَبِديلُ  َ�ُوزُ  وَ  الرُبءِ  قَبَل  �ُِسُقوِطَها
َ

ُب  ال فَضُل  ؛َعلَيَها الَمسِح  ِإاَعَدةُ  َ�ِ
َ
 َواأل

ِمرَ  وَ  َرِمدَ  إَِذا وَ  .إِاَعَدتُه
ُ
ن أ

َ
  أ

َ
وِ  َعينَه يَغِسَل  ال

َ
و َعلاًك  وَ  َدَواءً  َعلَيهِ  َجَعَل  وَ  ُظُفُره انَ�رَسَ  أ

َ
 أ

ه وَ  ِمَراَرةٍ  َجَ�ةَ    َجازَ  ،نَزُعه رَضَّ
َ

ه إِن وَ  ؛الَمسحُ  هل   وَ  .تََرَ�ه ،الَمسحُ  رَضَّ
َ

  يَفتَِقرُ  ال
َ

 يِف  انلِّيَّةِ  ِاىل
أِس  َواجلَِبَ�ةِ  اخلُفِّ  َمسِح   .َوالرَّ

 ]و امثال آن باند و پانسمان) ،یبند شکسته ی ره (تختهیرامون مسح بر جبی[پ :فصل

و اسالم  و رفع ُعسر و َحرج از بندگان است؛ یریوسته بر آسانگیپ ،عتیشر ی[مبنا
ن یدھد؛ و ا یح میر ترجید و تعسیف را بر جانب تشدیر و تخفیسیوسته جانب تیپ

 ند.ینما یح میھا سّنت، بر آن تصر از مناسبت یاریاست که قرآن، و در بس یمطلب

َما ﴿ د:یفرما یّمم، خداوند میع تیطھارت و تشر ی هیان آیدر پا ،مائده ی در سوره
ُ ٱيُرِ�ُد  َعلَۡيُ�ۡم  ۥيُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  �َّ

خواھد  یکن میرد، لیخواھد بر شما سخت بگ یخدا نم« ]٦[المائدة:  ﴾٦لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 
 .»دیکه سپاس او بدارشما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند؛ باشد 

مار یب یل رخصت افطار برایروزه و مسائل آن از قب ی هیان آیبقره در پا ی و در سوره

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ د:یفرما یو مسافر، خداوند م [البقرة:  ﴾ۡلُعۡ�َ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ۡليُۡ�َ ٱبُِ�ُم  �َّ

 .»خواھد ینم یشما دشوار یخواھد و برا یم یشما آسان یخدا برا« ]١٨٥
ل: جواز یخداوند در آن، از قب یھا ان رخصتیات محّرمات ازدواج، و بیان آیو در پا

که از ازدواج با زنان آزاده ناتوان ھستند، خداوند  یکسان یبرا ،زان مؤمنینکاح کن

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿: دیفرما یم ن ُ�َّفَِف َعنُ�ۡمۚ وَُخلَِق  �َّ
َ
�َ�ٰنُ ٱأ خدا « ]٢٨[النساء:  ﴾٢٨َضعِيٗفا ۡ�ِ

 .»ده شده استیناتوان آفر ،داند انسان یخواھد تا بارتان را سبک گرداند و م یم
 د:یفرما یم یک سلسله اوامر و نواھیحّج به دنبال  ی ان سورهیز در پایو ن

اوست که شما « ]٧٨[الحج:  ﴾ِمۡن َحَرٖج�  ّ�ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ�  ۡجَتبَٮُٰ�مۡ ٱُهَو ﴿
 .»قرار نداده است ین بر شما سختیده و در دیخود برگز یرا برا

باشند؛  ین میت افراط و غلّو در دیانگر ممنوعیکه ب یگریار دیات بسیگذشته از آ
کنند و در  یھا و مباحات را بر خود حرام م که حالل ینسبت به کسان ج امبریپ

 د:یفرما یده و مینند، مخالفت ورزیگز یمشقت را برم ،عبادات



 ٨٥  )پاکیزگی و پاکی( طهارت کتاب

» َ � ُ ٰ  ا وَ وْ رِسّ ُ عَ  �ُ ال َ  ا وَ وْ رِسّ � ُ ٰ  ا وَ وْ رِشّ د، بشارت یرید و سخت نگیریسھل گ«؛  »اوْ رُ فِّ نَ  �ُ ال
 .»دید و متنّفر نگردانیدھ

ِ يَ مُ  مْ تُ ثْ ا بُعِ مٰ نَّ اِ «د: یفرما یز میو ن َ  وَ  نَ �ْ رِسّ ِ عَ ا مُ وْ ثُ عَ بْ �ُ  مْ ل  یریآسانگ یشما برا«؛  »نَ �ْ رِسّ
 .»یریسختگ ید نه برایا مبعوث شده

ن ساده و آسان مبعوث یمن بر د«؛  »ةٍ حَ مْ سَ  ةٍ يَّ فِ يْ نِ حِبَ  ُت ثْ عِ ا بُ مٰ نَّ اِ «د: یفرما یز میو ن
 .»ام شده

 یامبر گرامیث پین حدیره، ایجب یل مسح بر رویت و دلیو در مورد مشروع
آن را شسته و  یشده بود و و یک نفر که سر او زخمیاست که در ارتباط با  جاسالم

 یا د و زخمش را با پارچهینماّمم یت توانست یاو م«: ده بود، فرمودیباعث مرگش گرد
 (ابوداود)] ».ر بدنش را شستشو دھدیآن را مسح و سا یببندد و رو

ا یگردد؛ و  ی] مجروح و زخمیا [فردیمار و دردمند] زده شود؛ یھرگاه رگ [ب
 ی ا تختهیبشکند و آن را با باند و پانسمان  یو یھا از اعضاء و اندام یعضو

ده را یب دینتواند عضو آس ،یا شکستگی، محکم ببندد؛ و صاحب آن زخم یبند شکسته
شتر آنچه که عضو یا مسح کند، پس در آن صورت واجب است که بر بید یبشو

دن بر آنچه که از یو مسح کشد؛ یبدان بسته شده است، مسح نما ،ده شدهید بیآس
کند  یت میداست، کفایزننده، ظاھر و ھو ا پانسمان فرد رگین باند یب ی در فاصلهجسد 

 د.)یان وارد نمای، ضرر و زیکه باز کردن آن، به جراحت و ی(البته در صورت
ن رو یو باند و پانسمان] به سان شستن است؛ از ا یبند شکسته ی و مسح [بر تخته

و باند و  یبند شکسته ی بر تخته مسح کردن یعنیست؛ [یدر آن ن یت زمانیمحدود
ابد؛ و محدود به زمان و یام یلتبھبود و اِ  ،یادامه دھد که زخم و یپانسمان را تا زمان

 باشد.] ینم یمدت مشخص
و باند و پانسمان بر عضو  یبند شکسته ی به ھنگام بستن تخته ،نیو ھمچن

 با وضو] بوده باشد. یعنی[ یدر حال طھارت و پاک ،ست که شخصیده، شرط نید بیآس
و باند و  یبند شکسته ی ش که بر آن تختهیخو یاز پاھا یکیست که بر یز نیو جا

را جابربن ید؛ [زیش را بشویگر خوید ید و پایمسح نما است پانسمان بسته شده
قرار گرفت که سر او را شکست. سپس او  یمورد اصابت سنگ ید: مردیگو سعبدالله

کنم و ّمم یت غسل، یتوانم به جا یا من میش سؤال کرد آیاران خویمحتلم شد و از 
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در  ،که آب یم در حالیابی یرا نم ین رخصتیچن ،تو یدارم؟ گفتند: ما براّمم یت رخصت
. آن شخص غسل کرد و مرد؛ چون ما نزد یدسترس تو ھست و تو بر آن قادر ھست

 خبر داده شده بود که فرمود: یم به ویدیرس ج امبریپ

ٰ ؛ اَ اهللاُ  مُ هُ لَ تَ �َ  هُ وْ لُ تَ �َ «   سَ ال
َ
َ أ َ ذٰ ا اِ وْ ل   اءُ فٰ ا شِ مٰ نَّ اِ ا؛ فَ وْ مُ لَ عْ �َ  مْ ا ل

ْ
ّ ال   يَعِ

 نْ اَ  هِ يْ فِ �ْ يَ  نَ ا اكٰ مٰ نَّ ؛ اِ اُل ؤٰ لسُّ اَ
(ابوداود، ابن  »هِ دِ سَ جَ  رَ ائِ سٰ  ُل سِ غْ �َ  وَ  هِ يْ لَ عَ  حُ سَ مْ �َ  مَّ �ُ  هِ حِ رْ جَ  يلَعٰ  رِصَ عْ �َ  وْ اَ  َب ِص عْ �َ  وَ  مَ مَّ يَ تَ يَّ 

دانستند، سؤال  یکه نم یخدا آنان را بکشد؛ چرا وقت ،او را کشتند«)؛ یماجه و دار قطن
 آن شخِص  یدن است. برای، پرسیدرمان نادان ،قتیدند؟ به حقینکردند و نپرس
د و زخمش را محکم ینما یچیکند و سرش را باندپّمم یت بود که یسرشکسته، کاف
 .]»دیسالمش را بشو یھا اندام یره، مسح کند و باقیبباند و ج یببندد؛ سپس رو

افتن زخم، یش از بھبودیو باند و پانسمان، پ یبند شکسته ی و مسح، با افتادن تخته
 گردد. یباطل نم

ر آن یند و پانسمان با غو با یبند شکسته ی ل نمودن تختهیو عوض کردن و تبد
بھتر آن است  یست؛ ولیآن، واجب نعاده و تکرار مسح بر اِ  ،ست؛ و در آن صورتز ایجا

ل نمودن باند و پانسمان] یا تبدی[ یبند شکسته ی که مسح را پس از عوض کردن تخته
 د.یاعاده و تکرار نما
] فرمان ،مسلمان و ماھر یپزشک ی هیچشم درد گرفت و [از ناح ،یو ھرگاه فرد

ا یدامس و سقز و ا آیشکست و بر آن دارو  یا ناخن وید؛ یداده شده تا چشمش را نشو
» ان، در آنیل ضرر و زمگر با تحّم  ،وان گذاشت؛ و نتواند آن را برداردیح ی زھره

 مسح نمودن بر چه چناناگر و د؛ یمسح نماھا  آن درست است که بر یو یبرا ،صورت
 د.یز ترک نمایتواند مسح را ن یرساند، م یب میز بدو ضرر و آسینھا  آن

[و باند و پانسمان] و بر مسح  یشکسته بند ی تخته ھا و و در مسح کردن بر موزه
باشد. الزم به تذکر  یشرط مّمم یت درتنھا  ،تیست؛ [بلکه نیت شرط نینمودن بر سر، ن

و باند و  یبند شکسته ی ره و تختهیھا و مسح بر جب است که در ارتباط با مسح موزه
ت مسح بر یفیوجود ندارد؛ و ک یچ تفاوتیان مرد و زن ھی، میگرفتگ پانسمان و گچ

ن صورت است که ی، بدیگرفتگ و باند و پانسمان و گچ یشکسته بند ی تخته یرو
 د.]یآن را مسح نما یرو ،ک باریس نموده و یکننده، دستش را با آب، خ مسح
 



 

 
 
 
 
 

و عادت  یض [قاعدگیرامون حیباب: پ
 ؛زن] ی انهیماه

که پس از توّلد فرزند  ی[خون نفاس
 شود]؛ و ِاستحاضه یم یجار 

 



 

 
َفاِس  الَحیِض  َباُب    َواِالسِتَحاَضةِ  َوالنِّ

 .ِاستََحاَضةٌ  وَ  نَِفاٌس  وَ  َحيٌض  ،الَفرِج  ِمنَ  َ�ُرجُ 
  بَاِلَغةٍ  رَِحمُ  َ�َنُفُضه َدمٌ  :فَاحلَيُض 

َ
قَلُّ  وَ  .اِإليَاِس  ِسنَّ  تَبلُغ لَم وَ  َحبَل  ال�َ وَ  بَِها َداءَ  ال

َ
 أ

يَّامٍ  ثََالثَةُ  :احلَيِض 
َ
وَسُطه وَ  ؛�

َ
�رَثُه وَ  ؛مَخَسةٌ  :أ

َ
 َعرَشةٌ  :أ

مُ  ُهوَ  :انلَِّفاُس  وَ  َدةِ  َعِقَب  اخلَاِرجُ  ادلَّ
َ

�رَثُه وَ  .الِوال
َ
رَ�ُعونَ  :أ

َ
  وَ  ؛يَوًما أ

َ
قَلِّه َحدَّ  ال

َ
 ِأل

يَّامٍ  ثََالثَةِ  َعن َ�َقَص  َدمٌ  :االِسِتَحاَضةُ  وَ 
َ
و �

َ
رَ�ِع�َ  ىلَعَ  وَ  احلَيِض  يِف  َعرَشةٍ  ىلَع  َزادَ  أ

َ
 يِف  أ

 .انلَِّفاِس 
قَلُّ  وَ 

َ
هرِ  أ   وَ  يَوًما َعرَشَ  مَخَسةَ  :احلَيَضتَ�ِ  بَ�َ  الَفاِصِل  الطُّ

َ
�رَثِه َحدَّ  ال

َ
  ِأل

َّ
 بَلََغت لَِمن إِال

 ُمستََحاَضةً 
شيَاءَ  َ�َماِ�يَةُ  انلَِّفاِس  وَ  بِاحلَيِض  ُ�َرمُ  وَ 

َ
َالةُ  :أ ومُ  الصَّ  وَ  الُقرآن ِمنَ  آيَةٍ  قَِراَءةُ  وَ  َوالصَّ

َها   َمسُّ
َّ

َواُف  َمسِجد ُدُخوُل  وَ  بِِغَالٍف  إِال َت  بَِما َواالِسِتمتَاعُ  َواجِلَماعُ  َوالطَّ
َ

ةِ  حت َّ   الرسُّ
َ

ِت  ِاىل
َ

 حت
كبَةِ  مُ  ِانَقَطعَ  إَِذا وَ  .الرُّ �رَثِ  ادلَّ

َ
  وَ  ؛ُغسٍل  بَِال  الَوطءُ  َحلَّ  ،َوانلَِّفاِس  احلَيِض  ِأل

َ
لُّ  ال  إِن َ�ِ

ونِه ِانَقَطعَ    اَعَدتَِها تِلََمامِ  دِلُ
َّ

ن إِال
َ
و تَغتَِسَل  أ

َ
مَ  أ َ  وَ  تَتَيَمَّ و تَُص�ِّ

َ
َالةُ  تَِص�َ  أ ِتَها يِف  َدينًا الصَّ  وَ  ؛ِذمَّ

ن لَِك ذٰ 
َ
دَ  بِأ ِ

َ
ي الَوقِت  ِمنَ  اِالنِقَطاِع  بَعدَ  جت ِ

َّ
مُ  ِانَقَطعَ  اذل  وَ  الُغسَل  �ََسعُ  ،َزَمنًا ِ�يهِ  ادلَّ

مْ  لَم وَ  تَغتَِسل لَم وَ  ؛فَوَ�ُهَما َ�َما اتلَّحِر�َمةَ   الَوقُت  َخرجَ  َحىتَّ  تَتَيَمَّ
ومَ  ،َوانلَُّفَساءُ  احلَائُِض  تَقيِض  وَ  َالةِ  ُدونَ  الصَّ  الصَّ
شيَاءَ  مَخَسةُ  بِاجِلنَابَةِ  َ�ُرمُ  وَ 

َ
َالةُ  :أ َها وَ  الُقرآنِ  ِمنَ  آيَةٍ  قَِراَءةُ  وَ  الصَّ   َمسُّ

َّ
 وَ  َالٍف بِغِ  إِال

َواُف  وَ  َمسِجدٍ  ُدُخوُل   الطَّ
شيَاءَ  ثََالثَةُ  الُمحِدِث  ىلَع  َ�ُرمُ  وَ 

َ
َالةُ  :أ َواُف  الصَّ   الُمصَحِف  َمسُّ  وَ  َوالطَّ

َّ
  بِِغَالٍف  إِال

  َدائِمٍ  َكُراَعٍف  ،االِسِتَحاَضةِ  َدمُ  وَ 
َ

  وَ  َصَالةً  يَمنَعُ  ال
َ

  وَ  َصوًما ال
َ

  ال
ً
  وَ  .َوطأ

َ
أ  َ�تَوَضَّ

 بِه يَُصلُّونَ  وَ  فَرٍض  لُكِّ  لَِوقِت  ،بَطٍن  ِاسِتطَالقِ  وَ  بَولٍ  َكَسلَسِل  ُعذرٌ  بِهِ  َمن وَ  الُمستََحاَضةُ 
  وَ  ؛َ�َقط الَوقِت  خِبُُروِج  الَمعُذوِر�نَ  وُُضوءُ  يَبُطُل  وَ  .َوانلََّواِفِل  الَفَرائِِض  ِمنَ  َشاُءوا َما

َ
 يَِص�ُ  ال

َالةِ  الوُُضوءِ  بَِقدرِ  ِانِقَطاعٌ  ِ�يهِ  لَيَس  اَكِمًال  َوقتًا الُعذرُ  �َستَوِعبَهُ  َحىتَّ  َمعُذوًرا  َهَذا وَ  ؛َوالصَّ
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 وَ  ِانِقَطاِعه رَشُط  وَ  ؛ةً َمرَّ  لَو وَ  لَِك ذٰ  بَعدَ  َوقٍت  لُكِّ  يِف  وُُجوُده :َدَواِمه رَشُط  وَ  ؛ُ�بُوتِه رَشُط 
 .َعنهُ  اَكِمٍل  َوقٍت  ُخلُوُّ  :َمعُذوًرا َكونِه َعن َصاِحِبه ُخُروجُ 



 

 
 زن]؛ نفاس ی انهیو عادت ماه یض [قاعدگیرامون حیباب: پ
 شود]؛ و ِاستحاضه یم یکه پس از توّلد فرزند جار ی[خون

شود: [خون]  یرون میز] بی، سه چیرحم و ی ن نقطهیاز آخر یعنیاز شرمگاه زن [
 استحاضه.و  مانینفاس و زا، یض و قاعدگیح

از رحم زن [در  ،یاست که پس از بلوغ جسم یخونانه]: ی[عادت ماھ »ضيح«و 
 یو حاملگ یماریدچار عّلت و ب ،د، بدون آن که زنیرون تراوش نماین] به بیمع یاوقات

صورت  یزیر ن خونیانه، ایعت سالم و عادت ماھیطب یو آبستن باشد؛ [بلکه به مقتضا
[پنجاه و پنج  یائسگیض]، به سّن یرون آمدن خون حیز [به ھنگام بیرد؛] و زن نیگ یم

 ده باشد.ی] نرسیسالگ
و پس از بلوغ زن که آبستن  یاست که بر اثر قاعدگ یخون ض:یحگر، ید یری[به تعب

د؛ آن ھم بدون داشتن عّلت و یرون آیب یرحم و ی ن نقطهینباشد، از آخرمار یو ب
رد؛ یصورت بگ یزیر ن خونیانه، ایعت سالم و عادت ماھیطب ی، بلکه به مقتضایماریب

را که خون استحاضه، خون یر از خون استحاضه است؛ زیض، غیخون ح ،نیبنابرا
 است؛ یو دردمند یماریب

قُۡل ُهَو  لَۡمِحيِض� ٱُلونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ د:یفرما یخداوند مض آن است که یل بر حیو دل
ٗذى فَ 

َ
ْ ٱأ تُوُهنَّ ِمۡن  لَۡمِحيِض ٱِ�  لّنَِسآءَ ٱ ۡ�َ�ِلُوا

ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ َح�َّ

َمَرُ�ُم 
َ
ۚ ٱَحۡيُث أ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ و از تو « ]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱُ�ِحبُّ وَ  �َّ�َّ

 یریگ از زنان کناره یان و ضرر است؛ پس در حالت قاعدگیپرسند. بگو: ز یض میح ی درباره
 یکه پاک شوند، از مکان یشوند. ھنگام یکه پاک م آنگاهد تا ینکن یکیشان نزدید؛ و با ایینما

کاران و پاکان را  توبه ،گمان خداوند ید، بیکن یکیکه خدا به شما فرمان داده است، با آنان نزد
 .»دارد یدوست م

 ءٌ ا يَشْ ذٰ هٰ «د: یفرما یم ج امبریاست. و پ »ضيح« یه، به معنیدر آ »ضيحم« ی و کلمه

است که خداوند بر دختران آدم، فرض  یزیض، چین حیا«؛ »مَ آدَ  اِت نٰ بَ  يلَعٰ  اهللاُ  هُ بَ تَ كَ 
 .»کرده است
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 باشد.] یسال م ٥٥ن سال است و حداکثر آ ٩ض یح یّن براو حداقل س
، ده روز حداکثر آن، پنج روز و آن ی انهیحّد م، سه روز و ضیحداقل مّدت حو 

 باشد.  یم

از زن  ،مان و والدتیاست که پس از زا یخون مان]:ی[دوران خون زا »نفاس«و 

است که پس از تولد کودک  یعبارت از خون »:نفاس«گر؛ ید یرید؛ [به تعبیآ یرون میب
زنده به  ،کند که بچه ینم ین رو، فرقید؛ از ایایرون بیاز زن ب ،نیا در ھنگام سقط جنی

دن و یرا که پس از نفس کشیاند؛ ز دهینام »نفاس«ا مرده. و آن را بدان جھت ید یایا بیدن
 ]د.یآ یرون میمان، بیراحت شدن از درد زا

 یحّد و مرز حداقل مدت آن، یچھل روز است؛ و برا »:نفاس«حداکثر مدت  و
از  ین رو، ھرگاه خانمیقطع گردد؛ از ا ،یا وجود ندارد، [و ممکن است پس از لحظه

 افتن خون نفاس، مطمئن شد، غسل نموده و نمازش را بخواند.یان یپا

ْ  اءُ سٰ فَ انلُّ  ِت نَ اكٰ «د: یگو لام سلمه
َ

ا هٰ اسِ فٰ نِ  دَ عْ �َ  دُ عُ قْ �َ  ج اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  دِ هْ �َ  يلَعٰ  ُس لِ جت
مدت چھل روز  ج امبریزنان در زمان پ«و ابن ماجه)؛  ی. (ابوداود، ترمذ»ماً وْ يَ  ْ�َ عِ �َ رْ اَ 

 .»نشستند یمان و نفاس مینمودن دوران پس از زا یسپر یرا برا
پس از تولد فرزند، چند روز از دم: زنان یپرس ج د: از رسول خدایگو یز میو ن

روز؛  چھل شبانه«فرمودند:  ج کنند؟ رسول خدا یخواندن نماز و گرفتن روزه خوددار
 )یمذ. (تر»ش از اتمام آن، پاک شوندیمگر آن که پ

 -دا کرد، پس از آن یروز ادامه پ تا چھل شبانه ،ین اساس، ھرگاه نفاس خانمیبر ا
آورد؛ و الزم به  یاش را به جا موده و نماز و روزهغسل ن -اگر چه پاک ھم نشده باشد 

دا یھمچنان ادامه پ ،پس از چھل روز ،یخون نفاس خانم چه چناناست که  یادآوری
استحاضه  ی است که دچار عارضه یخانم یاو ھمچون حکم شرع یکرد، حکم شرع

 ده است.] یگرد

ا از ده روز ی، از سه روز کمتر و یض و قاعدگیاست که در ح یخون »:استحاضة«و 

 »:استحاضه«گر، ید یریشتر از چھل روز گردد. [به تعبیا در نفاس، بیشتر باشد؛ و یب
ض و نفاس. پس یام حیر ایزن در غ یمداوم از آلت تناسل یزیر عبارت است از خون

ض و نفاس، یا پس از حداکثر مدت حیض، یش از حداقل مّدت حیپ ،ھرگاه زن
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 شود. یده می) نامیزیر شه در خونی(زن ھم ستحاضهمُ قطع نشد،  یو یزیر خون

 گوناگون و اشکال مختلف است که عبارتند از: یھا صورت یدارا »استحاضه«و 
ن صورت ین خون در مّدت کمتر از سه روز قطع شد، در اید و ایخون د یاگر زن -١

 آن زن مستحاضه است.
ر شد، و از ده روز تجاوز نمود، شتیام عادت زن بیان خون از ایجر چه چناناگر  -٢

ام مازاد بر عادت، جزو یا یعنیام اضافه از عادت، استحاضه است؛ یآن ا
 د.یآ یاستحاضه به شمار م

د، یشتر از ده روز طول کشین خون بید؛ و این بار خون دینخست یبرا یاگر زن -٣
ام، یا ی هید و بقیآ یض به حساب میو ح یام قاعدگین صورت، ده روز جزو ایدر ا

ن بار دچار یاول یکه برا یاز رحم دختر خانم چه چناناستحاضه است؛ و اگر 
در  یض وین صورت، حید، در این سال خون تراوش نمایده، چندیض گردیح

 ر روزھا، استحاضه است.یباشد و سا یھر ماه، ده روز م
 ند، خون استحاضه است.یب یاش م یباردار یکه زن باردار در روزھا یخون -٤
ند، یب یرون شدن آن میش از بیزن باردار به ھنگام والدت بچه و پ که یخون -٥

 خون استحاضه است.
 ،ن وجودیمعروف و شناخته شده بود، و با ا یدر نفاس، عادت یزن یاگر برا -٦

شتر ین صورت آنچه که از عادتش بیافت، در ایان یشتر از چھل روز جریب ،خون
 د.یآ یشده، جزو استحاضه به شمار م

شتر از چھل روز یب ،د و خونشییفرزند زا ،ن بارینخست یبرا یزن چه چناناگر  -٧
روزھا  ی هیشود و بق ینفاس محاسبه م ،ن صورت چھل روزیافت، در ایان یجر

 استحاضه است.
 ز ظاھر ویِن کورتاژ شده نیآن جن یاز اعضا یزیکورتاژ شد و چ ین زنیناگر ج -٨

ن یان داشت، در ایروز جر شبانهز کمتر از سه ید، و خون زن نینگردآشکار 
 صورت آن خون، خون استحاضه است.]

 یبراپانزده روز است و  ،یض و قاعدگیح ی ن دو دورهیب یمدت ُطھر و پاک حداقلو 
 یده [و برایکه به سّن بلوغ رس ین نشده است؛ مگر دختر خانمییتع یآن، مّدت حداکثر

دا نموده است؛ [که در یپ یشگیھم یزیر ض و نفاس شده] و خونین بار دچار حیاول
 یبرا ،شود و پانزده روز یض در ماه محسوب میمّدت ح ،یو ین صورت، ده روز برایا
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 گردد.] ین مییتع ینفاس و یبرا ،او و چھل روز یُطھر و پاک
 گردد که عبارتند از: یز [بر زنان] حرام میض و نفاس، ھشت چیو با ح

ِ  ِت لَ بَ �ْ ا اَ ذٰ اِ «د: یفرما یم ج امبریرا پی* نماز خواندن، [ز
ْ
َٰ لصّٰ اَ  يِعْ دَ فَ  ةُ َض يْ احل  »ة...ال

آورد، نماز خواندن را ترک  یبه تو رو یچون دوران قاعدگ«و مسلم)؛  یبخار(
 .]»کن...

َ  ْت اَض ا حٰ ذٰ اِ  َس يلَ اَ ...«د: یفرما یم ج امبریرا پی[ز* روزه گرفتن؛  َ  وَ  ِلّ تَُص  مْ ل  »مْ ُص تَ  مْ ل
شود و  یض و قاعدگیچون دچار ح ،ن است که زنیامگر نه «و مسلم)؛  ی(بخار
 .]»ردیگ یخواند و نه روزه م یض او فرارسد، نه نماز میح ی دوره

م و بزرگداشت آن، ی[چون به تعظه باشد. یک آیاز  یا ئت قرآن [اگر چه] پارهقرا* 

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرساند؛ پ یم خلل  رَ قْ �َ  ال
ُ
ُ  أ

ْ
ٰ  وَ  ُب نُ اجل ٰ ال

ْ
  نَ مِّ  ئاً يْ شَ  ُض ائِ  احل

ْ
 »نِ آرْ قُ ال

از قرآن را  یزیض است، چیکه در حال ح ید جنب و کسینبا«)؛ ی(ابوداود و ترمذ
 .»بخواند

مانند مواعظ و اخبار و احکام، اگر به قصد قرآن  ینرقرآیو غ یاما اذکار و اوراد قرآن

ِ  انَ حٰ بْ سُ (د: ین که به ھنگام سوار شدن بگویندارد؛ مثل ا یخواندن نباشد اشکال
َّ

 يْ اذل
ٰ  رَ خَّ سَ 

َ
ُ نّٰ ا كُ مٰ  ا وَ ذٰ ا هٰ نل

َ
َ نٰ �ِّ رَ  يلٰ ا اِ نّٰ اِ  وَ  ْ�َ �ِ رِ قْ مُ  ا هل د: یبت بگویا به ھنگام مصی؛ و )نَ وْ بُ لِ قَ نْ مُ ا ل

ِ نّٰ اِ ( ْ ا اِ نّٰ اِ  وَ  ا ِ�ّٰ
َ

 .)نَ وْ عُ اجِ رٰ  هِ يل
 ییزھایچ یو برا رائت و ذکر ھر دو کند، ناروا است؛ا قصد قیو اگر قصد قرائت قرآن 

ن حکم یھم ا »احلمدهللا«و  »بسم اهللا«است، مانند:  یز جاریر قرآن نیکه نظم آن در غ
 است که اگر به قصد قرآن باشد، حرام است.] یجار

م ی[ضخ یدست زدن به قرآن [و برداشتن آن]؛ مگر آن که با غالفس کردن، مسا *

هُ ﴿ د:یفرما یرا خداوند بلندمرتبه میاز خود قرآن] باشد؛ [ز یو کلفت و جدا إِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ
ُرونَ ٱ  .»د قرآن را به جز پاکان دست بزندینبا« ]٧٩[الواقعة:  ﴾٧٩لُۡمَطهَّ

ٰ «د: یفرما یم ج امبریو پ   سُّ مُ �َ  ال
ْ
 اِ  آنَ رْ قُ ال

ّٰ
د قرآن را دست ینبا«)؛ ی(دارقطن »رٌ اهِ  طٰ ال

 . »که پاک است یبزند مگر کس
 ،ن احوالیدر ا یولق اَ یباشد، برداشتن آن به طرو ھرگاه دست زدن به قرآن حرام 

 حرام است.]
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جنب  یبرا ن کاریرا که ایا توقف نمودن در آن؛ زیورود به مسجد [و نشستن  *

ٰ «د: یفرما یم ج امبریساء، بدتر از آن است؛ پفَ ض و نُ ئ حرام است؛ و حال زن حا  لُّ حِ اُ ال
 
ْ
ٰ  دَ جِ سْ مَ ال ٰ  وَّ  ٍض ائِ حِل زن حائض و جنب، حالل  یمسجد را برا ،من«(ابوداود)؛  »ٍب نُ  جُ ال

 .]»دانم ینم
که در سفر  یدر حال لشهیبه عا ج امبریرا پیکعبه، [ز ی طواف نمودن خانه *

ٰ  ُل عَ فْ �َ امٰ  ِ�ْ عَ �ْ اِ «شده بود، فرمودند:  یض و قاعدگیدچار ح ،حج
ْ
  نْ اَ  ْ�َ �َ  اجُّ احل

ّٰ
 ِ�ْ وْ ُط �َ ال

َ بِ 
ْ

ز انجام یکنند تو ن یان میکه حاج یھر کار«و مسلم)؛  یبخار( »يْ رِ هُ طْ �َ  يتّٰ حَ  ِت يْ ابل
 .]»کعبه نکن ی ، طواف خانهیبده؛ جز آن که تا پاک نشو

ْ ٱفَ ﴿ د:یفرما یرا خداوند میز؛ [ییزش و روابط زناشویآم * ِ�  لّنَِسآءَ ٱ ۡ�َ�ِلُوا
َمَرُ�ُم  لَۡمِحيِض ٱ

َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ ۚ ٱَوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ َح�َّ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ� 

ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  از زنان  یپس در حالت قاعدگ« ]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ
که پاک شوند،  یشوند. ھنگام یکه پاک م آنگاهد تا ینکن یکیشان نزدید، و با ایینما یریگ کناره

کاران و  گمان خداوند توبه ید. بیکن یکیکه خدا به شما فرمان داده است، با آنان نزد یاز مکان
 .»دارد یپاکان را دوست م

 ء اِ يَشٍ  ا لُكَّ وْ عُ نَ ْص اِ «د: یفرما یم ج امبریو پ
َّ
ٰ انلِّ  ال  ، ابنی(مسلم، ابوداود، ترمذ »حَ اك

 .]»دیانجام دھھا  آن زش و جماع، بایر از آمیغ یھر کار«)؛ ییماجه و نسا
 ج امبرید: از پیگو سر زانو. [ابن مسعودیر ناف تا زین زیبردن از ماب لّذت و بھره *

م حالل یبرا یاز و یزیاست، چه چ یض و قاعدگیح ی که زنم در دوره یدم: وقتیپرس

َ «شان در پاسخ فرمودند: یا است؟ ِ  َق وْ افَ مٰ َك ل
ْ

 ید از رویتوان یشما م«(ابوداود)؛  »ارِ زٰ اال
 .»دیریباس خواب از زن بھره گل

 يَ  نَ اكٰ «د: یگو لشهیو عا
ْ
 تَ  نْ ضاً اَ ائِ حٰ  ْت نَ ا اكٰ ذٰ ا اِ انٰ دٰ حْ اِ  رُ مُ أ

ْ
 َق وْ ا فَ هٰ ارِشَ بٰ يُ  وَ  رَ زِ تَ أ

 ِ
ْ

داد که  یدستور م ج امبریشد، پ یم یض و قاعدگیدچار ح ،از ما یکیھرگاه «؛ »ارِ زٰ اال
 یبه معاشرت و مباشرت با و ،رجامهیازار و ز یرجامه بپوشد و از رویازار و ز

 .»پرداخت یم
ت کرده است؛ و مقصود یروا ج امبریھمسر پ لمونهیز مثل آن را از میو مسلم ن

 امَ حٰ  نْ مَ «د: یفرما یم ج امبریمرد حرام است؛ چون پ یبرا ،م شرمگاهیآن است که حر
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ِ  َل وْ حَ 
ْ
حفاظت شده  ی رق و منطقهرامون قُ یھر کس پ«؛  »هِ يْ �ِ  عَ �َ رْ يَّ  نْ اَ ُك شَ وْ يُ ، �ٰ احل

 .]»ک است که در آن بچراندیبگردد، نزد
در مّدت چھل روز قطع  ،در مّدت ده روز و خون نفاس ،یو ھرگاه خون قاعدگ

با او درست  ی، جماع و ھمبستردیزن غسل نما ش از آن کهید، در آن صورت پیگرد
کمتر از ده روز و خون نفاس، در  یدر مدت ،یخون قاعدگ چه چناناگر  یاست؛ ول

ده یان رسیام عادتش به پاید، در آن صورت اگر چه ایکمتر از چھل روز قطع گرد یمدت
 ز است:یبا آن زن جا ی، جماع و ھمبسترسه شرطباشد، باز ھم به 

 ن که زن غسل کند.یا -١
 بگزارد.کند و نماز ّمم یت ای -٢
ض ین طور که پس از قطع شدن خون حیبگردد؛ ا یو ی بر ذّمه ینیا نماز، َد یو  -٣

ا یر شروع نماز و یغسل کند و تکب ،ابد که بتواند در آن وقتیرا ب یو نفاس، وقت
ّمم یت ا]یکند و] غسل نکند و [ یاو [کوتاھ یشتر از آن را انجام بدھد؛ ولیب

ن یصورت سّوم اگر؛ ید یریشود. [به تعبگونه وقت نماز خارج  نید و بدیننما
ک نماز کامل بگذرد. یض و نفاس، وقت یاز ھنگام قطع شدن خون ح است که:
در وقت نماز  ،ضیاست که خون ح یاحتراز از صورت »:نماز کامل« و عبارت

ن صورت جماع و ید قطع شود؛ در ایا عیھمچون نماز چاشت  ،یناقص
ا وقت نماز ظھر بر یا غسل کند و یست که یبا زن درست ن آنگاهتا  ،یھمبستر

 او بگذرد.
گردد؛  یو نفاس شده، نماز و روزه ساقط م یض و قاعدگیکه دچار ح یو از خانم

انه و نفاس ترک یش را که در مّدت عادت ماھی[خو ض و نفاِس یدوران ح ی ] روزهیول

ا نّٰ كُ «د: یگو لشهیرا عاینماز آن روزھا را قضا نکنند؛ [ز یاورند، ولیاند،] قضا ب شده
 ِ
َ

ٰ  وَ  مِ وْ الصَّ  اءِ ٰض قَ بِ  رُ مَ نُؤْ �َ  رُ هُ طْ �َ  مَّ �ُ  ج اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  دَ نْ عِ  ُض يْ � ٰ الصَّ  اءِ ٰض قَ بِ  رُ مَ ؤْ  نُ ال  »ةِ ال
م؛ سپس که پاک یشد یم یض و قاعدگیدچار ح ،ج امبریما زنان پ«و مسلم)؛  ی(بخار

 داده یض و قاعدگیام حیاشده در  ی خورده ی روزه یم، به ما دستور قضایشد یم
 .»شد یفوت شده به ما داده نم ینمازھا یدستور قضا یول ،شد یم

به  یآن در ھر ماه، مشّقت و سخت یشود و قضا یو عالوه از آن، چون نماز فراوان م

َوَما َجَعَل ﴿ د:یفرما یو خداوند م -ک ماه است ی یبرخالف روزه که سال -دنبال دارد، 
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قرار  یج و سختَر ن، بر شما َح یو خداوند در د« ]٧٨[الحج:  ﴾ِمۡن َحَرٖج�  ّ�ِينِ ٱَعلَۡيُ�ۡم ِ� 
 .] »نداده است

 گردد: یز [بر ُجنب] حرام می، پنج چیو با جنابت و ناپاک
نظران  علماء و صاحب یرا تمامیفرض، واجب، سّنت و نفل؛ ز ی* گزاردن نماز [ھا

َها ﴿ د:یفرما یز مینز اجماع دارند؛ و خداوند ین چیبر ا ،یاسالم ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  �َ ْ َءاَمُنوا

لَٰوةَ ٱَ�ۡقَرُ�واْ  ٰ َ�ۡعلَُمواْ َما َ�ُقولُوَن َوَ� ُجُنًبا لصَّ نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ
َ
 یکسان یا« ]٤٣[النساء:  ﴾َوأ

د چه یدان یکه م آنگاهد تا یستید به نماز نایکه مست ھست ید! در حالیا مان آوردهیکه ا
 .]»دیکن  یکه غسل م آنگاهد تا یب ھستنُ که ُج  ید در حالیستید، و به نماز ناییگو یم

و آھسته باشد  یه باشد، [خواه به طور سّر یک آیاز]  یا قرائت قرآن [اگر چه پاره *

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پیا به طور آشکارا و بلند؛ زی  رَ قْ �َ  ال
ُ
ٰ  أ

ْ
  وَ  ُض ائِ احل

َ
ُ ال

ْ
 نَ ئاً مِّ يْ شَ  ُب نُ  اجل

 
ْ
ب و ناپاک نُ ا ُج ی ،ض استیکه در حال ح یکس«و ابن ماجه)؛  ی(ترمذ »آنِ رْ قُ ال
 .»از قرآن را بخواند یزید چیباشد، نبا یم

َ «که:  است ت شدهیز روایو ن   ِن عَ  ج يِبَّ انلَّ  ُجُب َ�ْ  نْ �ُ يَ  مْ ل
ْ
 يوِ سَ  ءٌ يَشْ  نِ آرْ قُ ال

 َ
ْ
 .»مگر جنابت ؛کرد یرا از خواندن قرآن دور نم ج امبریپ یزیچ چیھ«؛ »ةَ ابَ نٰ اجل

و  »بسم اهللا«مانند  یدن، اذکار قرآنیدر آغاز خوردن و نوش ،شخص جنب چه چنانو 

ِ   انَ حٰ بْ سُ «و به ھنگام سوار شدن،  »احلمدهللا« ھا، آن یدر انتھا
َّ

ٰ  رَ خَّ سَ  يْ اذل
َ

ا ٰنّ ا كُ مٰ  ا وَ ذٰ ا هٰ نل

 ُ
َ

ست و یرا بر زبان آورد؛ اگر تنھا قصد ذکر داشته باشد، حرام نھا  آن و امثال »ْ�َ �ِ رِ قْ مُ  هل
 ا به قصد قرآن و ذکر بخواند حرام است.]یاگر به قصد قرآن و 

�َّ ﴿ د:یفرما یوند مرا خدایم؛ زی[کلفت و ضخ ی* دست زدن به قرآن مگر با غالف
هُ  ُرونَ ٱإِ�َّ  ۥٓ َ�َمسُّ  . »قرآن را مساس نکند یجز پاکان کس« ]٧٩[الواقعة:  ﴾٧٩لُۡمَطهَّ

ٰ «د: یفرما یم ج امبریو پ   سُّ مُ �َ ال
ْ
 اِ  آنَ رْ قُ ال

ّٰ
د قرآن را دست ینبا«)؛ ی(دارقطن »رٌ اهِ  طٰ ال

 .»که پاک است یمگر کس ،بزند
د: یفرما یم ج امبریپ ا توقف نمودن در آن؛ چونی* ورود به مسجد [و نشستن 

» ٰ   لُّ حِ اُ ال
ْ
ٰ  دَ جِ سْ مَ ال ٰ  وَّ  ٍض ائِ حِل زن حائض و جنب،  یمسجد را برا ،من«(ابوداود)؛  »ٍب نُ  جُ ال
 .]»دانم یحالل نم
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َ بِ  اُف وٰ لطَّ اَ «د: یفرما یم ج امبریرا پیکعبه؛ [ ز ی * طواف نمودن خانه
ْ

ٰ َص  ِت يْ ابل  »ةٌ ال
 . »نماز است ی کعبه به منزله ی طواف خانه«(مستدرک حاکم)؛ 

ٰ الصَّ  ةِ لَ ْ�ِ مَ بِ  اُف وٰ لطَّ اَ «د: یفرما یز میو ن  اِ  ةِ ال
ّٰ

 َق َط �َ  نْ مَ ؛ �َ َق طْ انلُّ  هِ يْ �ِ  لَّ حَ ، اَ ايلٰ عٰ تَ  اهللاَ  نَّ  اَ ال
ٰ فَ   اِ  ُق ُط نْ �َ  ال

ّٰ
 ،یتعال یجز آن که خدا ؛نماز است ی به منزله ،خدا ی طواف خانه«؛ »ْ�ٍ  خِبَ ال

ر، یجز سخن خ ،در حال طواف یچ کسیحرف زدن در آن را حالل کرده است؛ پس ھ
 .]»دینگو یحرف

 ز حرام است:یز سه چیوضو ن یشخص بو بر 

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پی* گزاردن نماز؛ [ز ٰ َص  اهللاُ  ُل بَ قْ �َ ال ٰ  ٍر وَّ وْ هُ ُط  ْ�ِ غَ بِ  ةً ال  ةً قَ دَ  َص ال
به سرقت  مِت ینماز بدون وضو را و صدقه و احسان از غن ،خداوند«(مسلم)؛  »لٍ وْ ُغلُ  نْ مِّ 

 .]»ردیپذ یرفته را نم

َ بِ  اُف وٰ لطَّ اَ «د: یفرما یم ج امبریکعبه، [چون پ ی طواف خانه *
ْ

ٰ َص  ِت يْ ابل  »ةٌ ال
 .»نماز است ی به منزله ،خدا ی طواف خانه«(مستدرک حاکم)؛ 

 اَنَّ اَهللا تَٰعايلٰ «د: یفرما یز میو ن
ّٰ

الِٰة ِاال لَِة الصَّ ٰواُف بَِمْ�ِ ِه انلُّْطَق؛ َ�َمْن َ�َطَق يْ ، اََحلَّ �ِ اَلطَّ
 ٰ  خِبَ �َ  فَال

ّٰ
 ،اوندجز آن که خد ؛نماز است ی به منزله ،خدا ی  طواف خانه«؛ »ْ�ٍ نُْطُق ِاال
 ی، حرفریخدر حال طواف جز  چ کسیآن را حالل کرده است؛ پس ھ در سخن گفتن

 .]»دینگو

�َّ ﴿د: یفرما یرا خداوند میم؛ زی[کلفت و ضخ ی* دست زدن به قرآن، مگر با غالف
هُ  ُرونَ ٱإِ�َّ  ۥٓ َ�َمسُّ  . »قرآن را مساس نکند یکس ،جز پاکان« ]٧٩[الواقعة:  ﴾٧٩لُۡمَطهَّ

ٰ «د: یفرما یم ج امبریو پ  ٰطاِهرٌ �َ ال
ّٰ

ُقْرآَن ِاال
ْ
د قرآن را جز ینبا«)؛ ی(دارقطن »ُمسُّ ال

 .»دست بزند ،انسان پاک
 یستاکسیاپ یماریاست که به ب یبه سان [حکم] کس [حکم] خون استحاضهو 

ن رو، خون استحاضه، مانع گزاردن یدارد؛ از ا یزیر اش خون ینیوسته بیمبتال است و پ
که عذر  یضه و کساناحشود؛ و زن مست ینم یماع و ھمبسترنماز، گرفتن روزه و ج

ش یمبتال است و در کنترل ادرار خو »سلسل البول« یماریکه به ب یدارند، مانند: کس
 یماریکه به ب یا کسیناتوان است [و  ،باد شکم که در کنترل یا کسیناتوان است؛ 

ن افراد در وقت ھر نماز، یدارد؛ ا یزیر اش خون ینیوسته بیمبتال است و پ یستاکسیاپ
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 یخواھند بگزارند؛ و وضو یرند و با آن وضو، ھر اندازه نماز فرض و نفل که میوضو بگ
ن عذرھا، یبا وجود ا یعنیشکند. [ ی، فقط با خارج شدن وقت نماز مافراد معذورن یا

ن که وقت نماز یشکند و پا بر جا است و ھم یتا خارج شدن وقت نماز، نمھا  آن یوضو
 شود.] یز تباه و باطل مینھا  آن یخارج شد، وضو

مبتال است و  یستاکسیاپ یماریکه به ب یدارد؛ فرد یزیر وسته خونیکه پ یو [زن
ند که یآ یمعذور به شمار م یمانکه...] ز یدارد و کس یزیر اش خون ینیب وستهیپ

گرفتن وضو و  ی رد؛ بدون آن که به اندازهیک وقت کامل [نماز] را در بربگیعذرشان، 
 »شرط دوام«عذر است؛ و  »شرط ثبوت«ن، یگزاردن نماز، عذرشان قطع گردد؛ و ا

پس از آن، وجود داشته باشد؛ اگر چه  یدر وقت ھر نماز ،ن عذریعذر، آن است که ا
 ک مرتبه ھم باشد.یوجود آن، 

ن که معذور به یافتن صاحبش از ای یی، و رھا»افتن عذریان یشرط انقطاع و پا«و 
 از آن عذر باشد. یک وقت کامل نماز، عارید، آن است که در یشمار آ

 



 

 
 
 
 
 

 یها و پاکساز  یها و ناپاک باب: نجاست
ها آن



 

 
َهاَرةُ  اَالنَجاِس  باُب   َعنَها َوالطَّ

  انلَِّجاَسةُ  تَنَقِسمُ 
َ

  َخِفيَفٍة�ٌ وَ  َغِليَظٍة�ٌ قِسَم�ِ  ِاىل
مِ  وَ  اَكخلََمرِ  :فَالَغِليَظةُ  مِ  وَ  الَمسُفوِح  ادلَّ

َ
  َما بَولِ  وَ  إَِهابَِها وَ  الَميتَةِ  حل

َ
وِ  وَ  يُؤَ�ُ  ال

َ
 اللَكِب  �

بَاِع  رَِجيعِ  وَ  َجاِج  ُخرءِ  وَ  لَُعابَِها وَ  السِّ  بََدنِ  ِمن خِبُُروِجه الوُُضوءُ  يَنُقُض  َما وَ  َواِإلَوزِّ  َوابَلطِّ  ادلَّ
 اِإل�َسانِ 

ا وَ  مَّ
َ
ُمه يُؤَ�ُ  َما بَولِ  َكَذا وَ  الَفَرِس  فََكبَولِ  :اخلَِفيَفةُ  أ

َ
  َط�ٍ  ُخرءُ  وَ  حل

َ
 يُؤَ�ُ  ال

رَهمُ  قَدرُ  ُعيِفَ  وَ  وِ  اثلَّوِب  ُر�ع ُدونَ  َما وَ  الُمَغلََّظةِ  ِمنَ  ادلِّ
َ
 بَولٍ  رََشاُش  ُعيِفَ  وَ  ؛ابَلَدنِ  أ

و فَِراٌش  ِابتَلَّ  لَو وَ  .اِإلبِرِ  َكُرُؤوِس 
َ
َسانِ  تَُراٌب  أ ِ

َ
و نَائِمٍ  َعَرقِ  ِمن �

َ
ثَرُ  َظَهرَ  وَ  قََدمٍ  بَلَِل  أ

َ
 أ

َسا الَقَدمِ  وَ  ابَلَدنِ  يِف  انلَِّجاَسةِ    وَ  َ�نَجَّ
َّ

  إِال
ّ

  َكَما ؛فَال
َ

 ثَوٍب  يِف  لُفَّ  َطاِهرٌ  َجافٌّ  ثَوٌب  يَنُجُس  ال
ِس 

َ
  َرطٍب  �

َ
  وَ  .ُعرِصَ  لَو الرَّطُب  يَنَعرِصُ  ال

َ
رِض  ىلَعَ  بِنرَِشهِ  َرطٌب  ثَوٌب  يَنُجُس  ال

َ
َسةٍ  أ ِ

َ
� 

ت يَا�َِسةٍ    وَ  ؛ِمنه َ�تَنَدَّ
َ

َصابَت ِ�َاَسةٍ  ىلَعَ  َهبَّت بِِر�ٍح  ال
َ
  اثلَّوَب  فَأ

َّ
ن إِال

َ
ثَُرَها يَّظَهرَ  أ

َ
  ِ�يه أ

ٌس  يَطُهرُ  وَ  ةٍ  لَو وَ  َعيِنَها بَِزَوالِ  ،َمرِ�يَّةٍ  بِنََجاَسةٍ  ُمتَنَجِّ ِحيِح  ىلَعَ  بَِمرَّ   وَ  ؛الصَّ
َ

 َ�َقاءُ  يرَُضُّ  ال
ثَرٍ 

َ
  َشقَّ  أ

ُ
ةٍ  لُكَّ  َوالَعرصِ  ثََالثًا بَِغسِلَها الَمرِ�يَّةِ  َغ�ِ  وَ  ؛َزَواهل   َمرَّ

 وَ  ؛الَوردِ  َماءِ  وَ  اَكخلَلِّ  ُمِز�ٍل  َمائِعٍ  بُِ�لِّ  وَ  بِالَماءِ  ،َوابَلَدنِ  اثلَّوِب  َعِن  انلَِّجاَسةُ  تَطُهرُ  وَ 
ُوه وَ  اخلُفُّ  يَطُهرُ 

َ
لِك  ،� يُف  يَطُهرُ  وَ  ؛َرَطبَةً  اَكنَت لَو وَ  ِجرمٌ  لََها ِ�َاَسةٍ  ِمن بِادلَّ ُوه وَ  السَّ

َ
�، 

ثَرُ  َذَهَب  إَِذا وَ  .بِالَمسِح 
َ
رِض  َعن انلَِّجاَسةِ  أ

َ
ت وَ  األ َالةُ  َجازَِت  ،ُجفَّ م ُدونَ  َعلَيَها الصَّ  اتلَّيَمُّ

ٍ  وَ  َشَجرٍ  ِمن بَِها َما يَطُهرُ  وَ  ؛ِمنَها
َ

َفافِه قَائِمٍ  ألَك  َكإِن َعينَُها ِاستََحالَت ِ�َاَسةٌ  تَطُهرُ  وَ  ؛جِبِ
و ِملًحا َصارَت

َ
قَت أ  يَطُهرُ  وَ  ؛ابَلَدنِ  وَ  اثلَوِب  َعن بَِفرِ�هِ  اجلَافُّ  الَمِ�ُّ  يَطُهرُ  وَ  ؛بِانلَّارِ  ِاحرَتَ

 .بَِغسِله الَرطُب 



 

 
 ها آن یها و پاکساز یها و ناپاک باب: نجاست

د و ناپاک باشد؛ و در یکه پل یزی، عبارت است از: ھر چیدر زبان عرب نجاست[
عت یشر ،که یشتن بدن، جامه و مکان به حالقرار دا :، عبارت است ازاصطالح شرع

 یریدھد. به تعب یشمارد و به پاک شدن از آن دستور م ید میمقدس اسالم، آن را پل
د بدانند و یم آن را ناپاک و پلیاست که صاحبان طبع سل یزی: ھر آن چنجاستگر، ید

لباسشان بدان آلوده و ملّوث  چه چنانانت کنند؛ و اگر یشتن را از آن حفظ و صیخو
 شاب.]یند؛ مانند: مدفوع و پیشو یشود، آن را م
 .یقینجاست حق -٢ .ینجاست حکم -١[گردد:  یم میبه دو قسم تقسنجاست 

که نماز ھمراه با آن  یعبارت است از قرار داشتن انسان به حالت :ینجاست حکم

ث«، ینجاست حکمجواز نداشته باشد.  دَ ث«شود. و  یده میز نامین »حَ دَ بر دو قسم  »حَ
 است: 

که در آن حالت، غسل  یعبارت است از قرار داشتن انسان به حالت الف) َحَدث اکبر:
در آن حالت، جواز نداشته باشد؛ مانند: ...  واجب گردد و گزاردن نماز و تالوت قرآن و

 .یجنابت و ناپاک
که در آن حالت، وضو  یعبارت است از قرار داشتن انسان در حالت ب) َحَدث اصغر:

گزاردن نماز و مساس نمودن قرآن، جواز ندارد،  ،ن حالتیگرفتن واجب گردد. در ا
 قرآن، جواز دارد. یتالوت شفاھ یول

واجب  ،مسلمان است که بر انسان یی یو ناپاک یدیلاز پ عبارت: یقیو نجاست حق
ده است یرس یبه و ،و طھارت جسته و آنچه را که از آن ی، پاکیدیاست تا از آن پل

 د.یبشو
 گردد:] یم می، به دو قسم تقس»یقینجاست حق«و 
 .ظهینجاست غل -١
 .فهینجاست خف -٢
شود که اگر از بدن انسان خارج شود،  یگفته م ی[به نجاست »:ظهینجاست غل«

ثابت شده  یلیدل است که به یو نجاست گرداند؛ یجب ما وضو را بر انسان وایغسل 



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ١٠٢

َما ﴿ شراب؛مانند:  ست؛]ین یا است که در آن شبھه نَصاُب ٱوَ  لَۡمۡيِ�ُ ٱوَ  ۡ�َۡمرُ ٱإِ�َّ
َ
�ۡ 

ۡزَ�ٰمُ ٱوَ 
َ
ۡيَ�ٰنِ ٱرِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ۡ� رھا یو بتان و ت یو قمارباز یخوارگ یم« ]٩٠[المائدة:  ﴾لشَّ

ۡسُفوًحا﴿ ؛یخون جار.]؛ »باشند یطان میدند و عمل شیپل ۡو َدٗما مَّ
َ
ا ی« ]١٤٥[األنعام:  ﴾أ

ش از ی[پ واِن خودمردهیوان خودمرده؛ پوست حیگوشت ح.]؛ »دندیکه پل یخون جار
 یعنی؛ [شود ینمخورده  که گوشتشان یواناتیشاب حیپو دباغت آن]؛  ییرایپوست پ

؛ لعاب یوانات درنده و وحشیمدفوع ح مدفوع سگ؛وانات حرام گوشت.] یشاب حیپ
رون یکه با ب یزی؛ مدفوع غاز؛ ھر چیوانات درنده، مدفوع مرغ؛ مدفوع مرغابیدھان ح

؛ خون ی؛ َودیذ؛ مَ ین؛ مَ ی[مانند: خون جار شکند یشدن آن از بدن انسان، وضو را م
دھان؛ مدفوع؛ ادرار؛ چرک؛ زردآب؛  یپر ی استفراغ به اندازهض؛ نفاس؛ یاستحاضه؛ ح

د؛ ناگفته یآ یبه شمار م »ظهینجاست غل« ی ز از زمرهیوان خودمرده نیروغن ح یو چرب
 باشد.]  یظه مینجاست غل ی ز از جملهیخوک ن یاجزا ینماند که تمام

نجس بودن  است که بر یفه: عبارت از نجاستی[نجاست خف »:فهینجاست خف«و اّما 
و طھارت آن داللت  یکه بر پاک یگریل دیست، به جھت وجود دلین حاصل نیقیآن 

 یعنی؛ [شود یم ی خورده که گوشتشان یاتوانیشاب حیپ؛ شاب اسبیپدارد؛] ھمانند: 
که  ییھا پرنده ی و فضلهوانات حالل گوشت مانند: شتر، گاو، گوسفند ...] یح

شود  یم ی خورده که گوشتشان یپرندگان ی فضله ی؛ [ولشود ینم ی خورده گوشتشان
 پاک و طاھر است.]...  مانند: گنجشک، کبک و

ا کمتر از آن] باشد، آن مقدار یک درھم [ی ی ، به اندازه»ظهینجاست غل«و ھرگاه 
ا بدن را یک چھارم از لباس ی ی ، به اندازه»فهینجاست خف«بخشوده است؛ و ھرگاه 

نجاست «ان یرد؛ [به ھر حال تفاوت میگ یقرار م یبخشودگ د؛ باز ھم موردیآلوده نما
گردد.  یمآشکار  ، در درست بودن نماز با آن ھا، ظاھر و»فهینجاست خف«و  »ظهیغل

، در لباس کمتر از آنا ی ک درھمی ی به اندازه ظهینجاست غل ،چه چنانن طور که اگر یا
به لباس  چه چنان، ھمراه با کراھت درست است؛ و اگر یا بدن نمازگزار برسد، نماز وی

 ک چھارمی، فهینجاست خف چه چنانن صورت اگر یبرسد، در ا فهینجاست خفنمازگزار، 
 ز است.یرد، نماز با آن جاینگ لباس را دربر
ک چھارم جامه ی ،فهینجاست خف ایشد،  ک درھمیشتر از ی، بظهینجاست غلو ھرگاه 

 ست.]یدرست نھا  آن صورت، نماز بان یرا دربرگرفت، در ا
پراکنده  ،ا لباسیبدن  شاب که ھمانند سرسوزن ھستند [و برین ذّرات پیو ھمچن



 ١٠٣  )پاکیزگی و پاکی( طهارت کتاب

 اند. قرار گرفته یگردند،] مورد عفو و بخشودگ یم
 یرا رطوبت و تَ یده یخواب ا خاک نجس، با عرق شخِص ی ،فرش نجس چه چنانو اگر 

س و نمناک شد و اثر یا خاک، خیآن فرش دا نمود و یبرخورد و تماس پ ،یفرد یپا
ھر دو حکم  ،د، در آن صورت به نجاست بدن و پایظاھر گرد یز در بدن و پاینجاست ن

 شود. یم
د ید، آن دو نجس و پلیا در پا ظاھر نگردیدر بدن  ،اثر نجاست چه چنانو اگر 

درھم ، یسیخ نجِس  ی در جامه یپاِک خشک ی اگر جامه که ھمچناناند.  دهینگرد
س، در ھم فشرده شود، از آن، یخ ی ن جامهیا چه چنانکه اگر  یا به گونه ؛ده شدیچیپ

 گردد. یپاک، نجس نم ی ن جامهیا ،د، در آن صورتیگرد یآب خارج نم
د، و ین خشک و نجس ھموار و پھن گردیزم یبر رو ،یسیخ ی جامه ی چه چنانو 
و مرطوب شد [و اثر نجاست در  سیو نمناک و خر تَ  س،یخ ی ن جامهیبا ا ،نیآن زم

 گردد. ینجس نم ،د، در آن صورت] آن جامهیجامه ظاھر نگرد
] یسی[خ ی د و بر اثر آن، آن نجاست به جامهیوز یو نجاست یدیبر پل ،اگر باد و
گردد؛ مگر  ید]، آن جامه نجس نمیدر آن جامه ظاھر نگرد ،ترد کرد، [و اثر نجاسبرخو

نجس  ،ده باشد [که در آن صورت، آن جامهیر گردآن که اثر نجاست در آن ظاھ
 گردد.] یم

ده شده، مانند: خون و ی[نجاست د »ینجاست مرئ«ا جامه] با یو ھرگاه [بدن 
ن ینجاست با زائل ساختن و از باز آن  ید گردد، در آن صورت پاکیمدفوع،] نجس و پل

ن یگردد؛ اگر چه ع یشستن] حاصل م ی لهیا جامه به وسین نجاست [از بدن یبردن ع
ن رفته و زائل گردد؛ و ھرگاه یاز ب -ح یبنا به قول صح -ک بار شستن ینجاست با 

ماندن اثرش  یباق ،در آن صورتد،] ین رفت و زائل گردین نجاست با شستشو از بی[ع
 یانید، زینما یفرسا م دشوار و طاقتھا  آن ] که زائل نمودنی[مانند رنگ و بو

 رساند. ینم
دن] باشد [مانند: ادرار و آب نجس]، در یرقابل دی[غ »یرمرئیغ«و ھرگاه نجاست، 

ا بدن،] سه بار شسته شود و یگردد که [جامه  یحاصل م یاز آن، زمان یآن صورت پاک
ختن قطرات ّآب، از آن قطع گردد؛ و در ھر ین که ریز در ھم فشرده شود [تا ایھر بار ن

 کار گرفته شود.به  ید پاکید آب جدیز بایبار ن
ده شده) ی(د »یمرئ«ا یرسد،  یانسان م ی ا جامهیکه به بدن  ینجاست به ھر حال؛
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آن از  یپاکساز ی وهیباشد، ش یمرئ: چه چناندن)؛ اگر یرقابل دی(غ »یرمرئیغ«ا یاست 
ع پاک، مانند: سرکه و یا ھر مایبا آِب پاک،  ،ن نجاستیاست که ع نگونهیاا بدن، یلباس 

 ل گردد.ین رفته و زاین نجاست از بیشسته شود تا عگالب، 
 ،ن صورتیباشد، مانند: ادرار و آب نجس؛ در ا یرمرئیغنجاست،  چه چنانو اگر 

د یبشو یا ن طور است که آن نجاست را به اندازهیآن از بدن و لباس، ا یپاکساز ی وهیش
 بر آن شود که نجاست از لباس و بدن پاک شده است. یتا غالب گمان و

 ید، در آن صورت باقین رفت و زائل گردینجاست، با شستشو از ب چه چنانو اگر 
 -فرسا است  دشوار و طاقتھا  آن که زائل نمودن یمانند رنگ و بو -ماندن اثرش 

 رساند.] ینم یانیز
ل ین برنده و زایکه از ب یعیز مایاز جامه و بدن، با آب و با ھر چ ،]یقینجاست [حق و

 شود. یباشد، مانند: سرکه و گالب، حاصل م یدینجاست و پل ی کننده
جرم و حجم  یبرسد که دارا یھرگاه به موزه و امثال آن [مانند کفش]، نجاست

خاک]  یا بر روین و یزم یدن آن [بر رویبا مال ،است؛ در آن صورت آن موزه و کفش

ا ذٰ اِ «د: یفرما یم ج امبریرا پیآن نجاست، مرطوب و تازه باشد؛ [زگردد؛ اگر چه  یپاک م
َ  مْ �ُ دُ حَ ء اَ يِطَ وَ 

ْ
ٰ ا اَ مٰ هُ رُ وْ هُ ُط ، �َ هِ يْ فَّ خِبُ  يذٰ اال ھرگاه «مه)؛ یح ابن خزی(ابوداود و صح »اُب لرتَّ

به شمار ھا  آن یپاک ،را لگد کند؛ پس خاک یو نجاست یدیاش، پل از شما با موزه یکی
 .»دیآ یم

  مْ �ُ دُ حَ اَ  اءَ ا جٰ ذٰ اِ «د: یفرما یز میو ن
ْ
 فَ  دَ جِ سْ مَ ال

ْ
 رَ  نْ اِ ؛ فَ رْ ُظ نْ يَ ل

َ
راً ذَ قَ  وْ اَ  ًي ذاَ  هِ يْ لَ عْ �َ  يِفْ  يأ

 فَ 
ْ
ُ  ا وَ مٰ هُ حْ سَ مْ يَ ل

ْ
از شما به  یکیھرگاه «(ابوداود و مسند احمد بن حنبل)؛  »امٰ هِ يْ �ِ  ِلّ َص يل

را ھا  آن دید، بایرا د ینجاست ای یدیش، پلیھا د نگاه کند؛ اگر در کفشیمسجد آمد، با
 .»نماز بگزاردھا  آن ا خاک) بمالد و درین یزم ی(بر رو
جرم و حجم است، و  ید که دارایرس ی، نجاستیا کفشین رو، ھرگاه به موزه یاز ا

آن موزه و  ،ا مرطوب بود، در آن صورت اگر فرد نمازگزاریدار، خشک  ن نجاسِت جرمیا
ن با نمازگزاردا خاک بکشد که نجاست از آن زائل گردد، ین یزم یبر رو یکفش را طور

 ز است.]یآن موزه جا
 یرنگ داده شده]، نجاست یھا نه و ظرفییر و امثال آن [مانند: آیو ھرگاه به شمش

ز و یا پارچه]، تمی[با خاک ھا  آن ان برداشتنید؛ در آن صورت با پاک کردن و از میرس
 گردند. یپاک م
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زائل گردد؛ در آن صورت  زیو از آن، اثر نجاست ن ،گرددن خشک یو ھرگاه زم
را یست؛ [زیز نیگرفتن از آن جاّمم یت یول ؛ن، درست استین بر آن زمنمازگزارد

 ینیھر زم«به)؛ یش ی(مصّنف ابن اب »ْت كَّ ذَ  دْ قَ �َ  ْت فَّ جَ  ٍض رْ ا اَ مٰ يُّ اَ «د: یفرما یم جامبریپ
 ]»گردد. یکه خشک شود، پاک م

و نجاست وجود  یدید و بر آن پلیرو ین میکه از زم یاھیدرخت و گبا خشک شدن 
 گردد. ین) از نجاست پاک میاه (به تبع خود زمیدارد، آن درخت و گ

ا یل به نمک [ین که تبدیمثل ا -ر کرد و دگرگون شد یین نجاست تغیو ھرگاه ع
صورت، آن  در آن -ل گردد] یا با آتش سوزانده شود [و به خاکستر تبدیخاک گردد] و 
 گردد. ینجاست، پاک م

ا بدن برسد و سپس خشک گردد، در آن صورت یبه جامه  ،انسان ینب مَ و ھرگاه آ
مرطوب و تازه بود، جامه  یمن چه چنانگردد؛ و اگر  یدن پاک میا بدن، با مالیآن جامه 

فرمود:  لشهیبه عا ج امبریرا پیگردند. [ز یتنھا با شستن آن، پاک م ،و بدن

ِ يٰ  هِ يْ �ِ رِ افْ  باً وَّ طْ رَ  هِ يْ لِ سِ غْ اِ « ؛ و یمرطوب و تازه بود، آن را بشو یاگر من«)؛ ی(دارقطن »ساً ا�
 .»دن دور کنیخشک بود، آن را با مال چه چنان

ان برود؛ و پاک یاز م یبه کلّ  ینمَ  ،آن است که ،دنیناگفته نماند که سودن و مال
ظ و جامد بوده ی، غلیمنکند که  یدا میتحقق پ یدر صورت ،یندن مَ یشدن جامه با مال

با شستن  جز نبود، در آن صورت جامه، ظ و جامدی، غلیَمن، چه چناناگر  یولباشد؛ 
 ا خشک.]ی، مرطوب باشد یشود؛ خواه من یپاک نم

 َفصٌل 

بَاَغةِ  ،الَميتَةِ  ِج�ُ  يَطُهرُ    ؛التَّشِميِس  وَ  اَكتلَّرِت�ِب  ؛بِاحلُكِميَّةِ  وَ  اَكلَقرِظ  ؛احلَِقيِقيَّةِ  بِادلِّ
َّ

 إِال
رُ  وَ  َواآلَدِ�ِ  اخِلِ��رِ  �َ جِ  اكةُ  ُ�َطهِّ ِ�يَّةُ  اذلَّ ِمه ُدونَ  الَمأُ�ولِ  َغ�ِ  ِج�َ  الرشَّ

َ
َصحِّ  ىلَعَ  حل

َ
 َما أ

  يَشءٍ  لُكُّ  وَ  .بِه يُفىَت 
َ

مُ  ِ�يهِ  �رَِسي ال   ،ادلَّ
َ

عرِ  بِالَموِت  يَنُجُس  ال �ِش  وَ  اَكلشَّ  وَ  الَمجُزوزِ  الرِّ
ٌس  َوالَعَصُب  .َدَسمٌ  بِه يَُ�ن لَم َما َوالَعظمِ  َواحلَافِرِ  الَقرنِ  ِ

َ
ِحيِح  يِف  �  ،الِمسِك  نَافَِجةُ  وَ  ؛الصَّ

�لُ  وَ  اَكلِمسِك  َطاِهَرةٌ 
َ
 .بِه ُمتََطيٍِّب  َصالةُ  تَِصحُّ  ،َطاِهرٌ  َوالَزَ�ادُ  ؛َحَالٌل  هُ أ



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ١٠٦

 گردد] یپاک م) ییرایمردار، (با دباغت و پوست پ وانی[پوست ح :فصل

 گردد: یوه پاک میوان مردار، به دو شیپوست ح
در  برگ درخت َسلممانند به کار بردن ؛ یقیحق ییرایبا دباغت و پوست پ -١

آن است که  یقیحق ییرایدباغت و پوست پگر؛ ید یری. [به تعبییرایپوست پ
که عفونت پوست و  ییزھایگر چیاز د ،و امثال آن برگ درخت سلمپوست را با 

ا، پوست انار، ید، صمغ درخت آقاقیمانند زاج سف ،گردانند یفساد آن را زائل م
 ند.]ینما ییرایو پوست پ دباغت...  مازو، بلوط مازو، نمک و

آغشته شده  ،به خاک ،مانند آن که پوست ؛یحکم ییرایبا دباغت و پوست پ -٢
تا  ،د قرار داده شده باشدیدر معرض اشّعه و پرتو نور خورش ،ا پوستیباشد و 

آن ، یو دباغت حکم ییرایپوست پگر؛ ید یرین که خشک گردد. [به تعبیا
است که در آن، برگ درخت سلم و امثال آن، به کار گرفته نشده باشد، بلکه 

ن که خشک گردد؛ یتا ا ؛د قرار داده شده باشدیدر معرض شعاع خورش ،پوست
 به خاک آغشته شده باشد. ،ا پوستی

حالل  ،شوند؛ خواه مردار یکردن پاک م یوانات مردار، با دباغیپوست ح ھر حال؛ به
گوسفند  ی درباره ج امبریمونه ھمسر پیث میا نباشد؛ چون در حدیگوشت باشد 

َ «گفت:  یمردارش آمده است که به و ُ قٰ ا؟ فَ هٰ ابَ هٰ اِ  مْ �ُ ذْ خَ اَ  وْ ل  اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قٰ . فَ ةٌ تَ يْ ا مَ هٰ نَّ ا: اِ وْ ال
  هُ رُ هِّ َط �ُ : ج

ْ
  وَ  اءُ مٰ ال

ْ
د و آن یاستفاده نکرد ،چرا از پوست آن«)؛ یی(ابوداود و نسا »ُظ رَ قُ ال

مردار شده است. فرمود: آب و برگ درخت َسَلم، آن  ،د؟ گفتند: آن گوسفندیرا برنداشت
 .»کند یرا پاک م

ِ  غَ ا ُدبِ ذٰ اِ «فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عباسو 
ْ

و  ی(بخار »رَ هُ َط  دْ قَ �َ  اُب هٰ اال
 .»گمان، پاک شده است یشده باشد، ب یھرگاه پوست، دّباغ«مسلم)؛ 

د و صمغ یزاج سف ی لهیاست. به وس »پوست« یث، به معنیدر حد »اهاب« ی کلمه
دباغت صورت  ھا، آن انار و مازو و بلوط مازو و نمک و امثال ا و پوستیدرخت آقاق

که  یا پوست و خوشبو کردن آن به گونه یھا دهیرد و با کندن و دور انداختن زایگ یم
گند بدان برنگردد، دباغت  یو بو یدگیو گند یو تباھاگر در آب انداخته شود، فساد 

 رد.]یپذ یق متحّق 
[به خاطر  پوست انسان ن آن،] وی[به خاطر نجس بودن ع پوست خوکو فقط 
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را استعمال و به ی[زشوند؛  یپاک نم ییرایپ احترام و بزرگداشت آن،] با دباغت و پوست
 با َشَرف و کرامت اوست.] یآن، مناف یکار بردن بدن انسان و اجزا

ر از خوک،] با یغ یواناتیح یعنی[ شود ینم  خورده که گوشتش یوانیپوست حو 
ن آنچه که بدان فتوان یتر حیبنا به صح -گوشت آن  یگردد؛ ول یپاک م »یذبح شرع«

 شود. یپاک نم -داده شده 
ان نداشته باشد، با مردن یوان] که خون در آن، جریح ی[از اجزا یزیو ھر چ

 یکه چرب ی؛ پر قطع شده؛ شاخ؛ ُسم؛ و استخوانی: موگردد؛ مانند یوان، نجس نمیح
 ی، پر قطع شده، شاخ، ُسم و استخوان، در صورتی[ناگفته نماند که مو نداشته باشد.

وجود  یچربھا  آن اگر در ید؛ ولوجود نداشته باش یچرب ھا، آن گردند که در ینجس نم
وان مرده یَپر از بدن ح چه چنانن اگر یداشته باشد، پس نجس خواھند بود. و ھمچن

 وان مردار در آن.]یح یبرکنده شده بود، پس آن نجس است؛ به خاطر وجود چرب
 ح.یت صحید است؛ بنا به روای، نجس و پلوان مردهیح یپو  َعصبو 
باشد و خوردن  یزه میز پاک و پاکیکه خود مشک ن پاک است؛ چنان مشک ی نافهو 
خوردنشان  یباشند ول یزھا ھستند که پاک میاز چ یرا که برخیز حالل است؛ [زیآن ن

 ست، مانند خاک.]یحالل ن

و معّطر  یخوشبو ،شتن را بدانیکه خو یپاک است؛ و نماز کس »زباد«مشک و 

ک اندام ینزد یا سهیاست که در ک یمعّطر ی ماده زباد:ح و درست است. [ینموده، صح
 شود. یافت می زباد ی گربه یتناسل

ه به روغن که در یرنگ، شب اهیاست خوشبو و س یا : ماده»زباد«گر؛ ید یریبه تعب

وان را در یرند؛ و آن حیگ یم ،»زباد«وان معروف به یاز ح ،نقاط ھند و حبشه یبرخ

 ند. یگو یم »رباح«ا ی »قط الزباد«ا ی »سنور الزباد«، یو در عرب زباد ی گربه، یفارس

است بزرگتر از گربه؛ سر کوچک و پوز دراز دارد؛ پوست بدنش  یجانور »:زباد«و 
ن جانور در اصل گوشتخوار است و یاه است؛ ایس یھا ھا و خط خال یزردرنگ و دارا

خورد؛  یز مین خوشبو را یھا درخت و علف یھا شهیکند؛ ر یر ماپرندگان کوچک را شک
ه پستان کوچک قرار دارد و یشب یعضو -چه نر و چه ماده  -وان ین حیر دم ایدر ز

 رود.] یگر به کار مید یشود که مانند مشک و عطرھا یخوشبو از آن خارج م یا هیما
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الةِ  ِکَتاُب   الصَّ

شيَاءَ  ثََالثَةُ  ِلَفرِضيَِّتَها �ُشرَتَُط 
َ
  اَإلِسَالمُ  :أ

ُ
 .َوالَعقُل  َوابُللُوغ

دُ  بَِها تُؤَمرُ  وَ 
َ

وال
َ
  �ِيَدٍ  ِلَعرشٍ  َعلَيَها ترَُضُب  وَ  ِسنِ�َ  لَِسبعِ  األ

َ
 .خِبََشبَةٍ  ال

سبَاُ�َها وَ 
َ
وقَاُ�َها :أ

َ
ُب  وَ  ؛أ ِ

َ
لِ  جت وَّ

َ
ًعا وُُجوً�ا الَوقِت  بِأ  .ُموَسِّ

وقَاُت 
َ
بِح  َوقُت  :مَخَسةٌ  َواأل اِدقِ  الَفجرِ  ُطلُوِع  ِمن :الصُّ   الصَّ

َ
مِس  ُطلُوِع  ُ�بَيِل  ِاىل  وَ  ؛الشَّ

هرِ  َوقُت  مِس  َزَوالِ  ِمن :الظُّ   الشَّ
َ

ن ِاىل
َ
و ِمثلَيهِ  يَشءٍ  لُكِّ  ِظلُّ  يَِّص�َ  أ

َ
 ِظلِّ  یِسوَ  ِمثلَه أ

َحاوِيُّ  ،اثلَّاِ�َ  َواختَارَ  ؛االِسِتَواءِ  اِحبَ�ِ  قَوُل  ُهوَ  وَ  الطَّ َ�اَدة ِابِتَداءِ  ِمن :الَعرصِ  َوقُت  وَ  .الصَّ  الزِّ
وِ  الِمثِل  ىلَعَ 

َ
  الِمثلَ�ِ  أ

َ
مِس  ُغُروِب  ِاىل   ِمنهُ  :الَمغرُِب  وَ  ؛الشَّ

َ
َفِق  ُغُروِب  ِاىل  ىلَعَ  اَالمَحرِ  الشَّ

  ِمنهُ  :َوالِوترُ  َوالِعَشاءُ  ؛بِه الُمفىَت 
َ

بِح  ِاىل   وَ  .الصُّ
َ

مُ �ُ  ال ِ�يِب  الِعَشاءِ  ىلَعَ  الِوترَ  َقدَّ ِزمِ  لِلرتَّ
ّ

 وَ  .الال
د لَم َمن بَا لَم ،َوقتُُهَما َ�ِ   وَ  ؛َعلَيهِ  َ�ِ

َ
  بُِعذرٍ  َوقٍت  يِف  فَرَض�ِ  بَ�َ  َ�َمعُ  ال

َّ
 لِلَحاجِّ  َعَرفَةَ  يِف  إِال

عَظمِ  اِإلَمامِ  �رَِشِط 
َ
هرِ  بَ�َ  َ�يَجَمعُ  ،اإلِحَرامِ  وَ  األ  بَ�َ  َ�َمعُ  وَ  تَقِديمٍ  مَجعَ  الَعرصِ  وَ  الظُّ

ُزِ  لَم وَ  ؛بُِمزَدِلَفةَ  َوالِعَشاءَ  الَمغرِِب 
َ

 .ُمزَدِلَفةَ  َطِر�ِق  يِف  الَمغرُِب  جت
هرِ  َواِإلبَرادُ  لِلرَِّجالِ  بِالَفجرِ  اإلِسَفارُ  �َستَِحبُّ  وَ  يِف  يِف  بِالظُّ تَاءِ  يِف  تَعِجيلُهُ  وَ  الصَّ   الشِّ

َّ
 إِال

رُ  ،َغيمٍ  يَومِ  يِف  ِ  لَم َما الَعرصِ  تَأِخ�ُ  وَ  ؛ِ�يهِ  َ�يُؤَخِّ مُس  َ�تََغ�َّ  وَ  الَغيمِ  يَومِ  يِف  تَعِجيلُهُ  وَ  الشَّ
  الَمغرِِب  تَعِجيُل 

َّ
ر َغيمٍ  يَومٍ  يِف  إِال   الِعَشاءِ  تَأِخ�ُ  وَ  ؛ِ�يهِ  َ�تُؤَخَّ

َ
 يِف  تَعِجيلُه وَ  اللَّيِل  ثُلُِث  ِاىل

  الِوترِ  تَأِخ�ُ  وَ  ؛الَغيمِ 
َ

 .بِاِالنتِبَاهِ  يَِثُق  لَِمن اللَّيِل  آِخرِ  ِاىل
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است؛ چون خداوند  »ریخ یدعا« ی، به معنایدر زبان عرب »صالة« ی [واژه 

  .»کنر یخ یآنان دعا یمحمد! برا یا« ]١٠٣[التوبة:  ﴾َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ ﴿ د:یفرما یم

از گفتارھا و کردارھا  یا عبارت است از: مجموعه »صالة« ی واژه اصطالح شرع،و در 

 ابد.ی یخاتمه م سالم دادن،شروع و با  »اهللا اكرب«که با 
 ،و اجماع اّمت است؛ پس ھر کس یو سّنت نبو ن، قرآل واجب بودن نمازیدلو 

 باشد. ید، کافر و مرتد میتمسخر نماا بدان استھزاء و یواجب بودن نماز را منکر گردد و 

�ِيُمواْ ﴿ د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م
َ
َلٰوةَ ٱَوأ  .»دیدار ینماز را برپا« ]١١٠[البقرة:  ﴾لصَّ

ادند؛ از جمله: یز یلیوجوب نماز خ ی ات قرآن، دربارهیز مانند آین یث نبویو احاد

ْ  ج �ِ�ّيِبِ انلَّ  يلَعَ  ْت َض فُرِ «د: یگو سانس بن مالک
َ

 يتّٰ حَ  ْت َص نُقِ  مَّ ؛ �ُ ْ�َ سِ مَخْ  هِ بِ  َي رْسِ اُ  ةَ لَ يل
ٰ  هُ نَّ ! اِ دُ مَّ ا ُ�َ يٰ  َي دِ وْ نُ  مَّ ساً؛ �ُ مَخْ  ْت لَ ُجعِ    ُل دَّ بَ �ُ ال

ْ
َ  ُل وْ قَ ال

َ
َ  نَّ اِ  وَ  يَّ دل َ  هِ ذِ هٰ بِ َك ل

ْ
 »ْ�َ سِ مَخْ  ِس مْ اخل

فرض شد؛ سپس از آن کم  ج امبریدر شب اسراء، پنجاه نماز بر پ«و مسلم)؛  ی(بخار
ر داده ییمن تغ ی گر گفتهیمحمد! د یندا آمد که ا آنگاهد؛ یشد تا به پنج نماز رس

 .»تو اجر پنجاه نماز ھست یبرا ،ن پنج نمازیشود و با ا ینم
ده نزد یژول ین با موینش هیک نفر بادیت است: یروا سد اللهیلحة بن عباز ط

را بر من فرض  ییبه من بگو: خداوند چه نمازھا امبر خدا!یپ یآمد و گفت: ا جامبریپ

َ  اُت وٰ لَ لصَّ اَ «فرمود:  ج امبریکرده است. پ
ْ
 اِ  ُس مْ اخل

ّٰ
گانه  پنج ینمازھا«؛  »ئاً يْ شَ  عَ وَّ َط �َ  نْ  اَ ال

 و مسلم). ی. (بخار»ینفل بخوان یتوان یم ،جز آن ؛تو واجب است بر

ِ  �بُ «فرمود:  ج امبرید: پیگو بو عبدالله بن عمر
ْ

ٰ سْ اال   نْ اَ  ةِ ادَ هٰ : شَ ٍس مَخْ  يلَعٰ  مُ ال
ّٰ

 ال
 اِ  هلَٰ اِ 

َّ
ٰ الصَّ  امِ قٰ اِ  ، وَ اهللاِ  ُل وْ سُ داً رَّ مَّ ُ�َ  نَّ اَ   اهللا وَ ال َ  ِجّ حَ  وَ  ةِ اكٰ  الزَّ  اءِ تٰ يْ اِ  وَ  ةِ ال

ْ
 مِ وْ َص  وَ  ِت يْ ابل

دادن  ین (گواھیشھادت ؛ه بنا شده استی، بر پنج پااسالم«و مسلم)؛  ی(بخار »انَ ٰض مَ رَ 
نماز؛  ی اوست)؛ اقامه ی فرستاده ج ست و محمدیجز الله ن ین که معبود بر حقیبه ا

 .»ماه رمضان ی خدا و روزه ی دادن زکات، حج خانه
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ت نماز را انکار کند، کافر یفرض ،ین که اگر کسیاجماع دارند بر ا زیو مسلمانان ن
جوب که با وجود اعتقاد به و یکس ی ا دربارهشود؛ امّ  یاسالم خارج م ی رهیشده و از دا

است که از  یثیاحاد ،ظر دارند، و سبب اختالف ھمن  ف نماز، آن را ترک کند، اختال
که  ین کسین که بیده شده بدون ایتارک نماز، کافر نامھا  آن ثابت شده و در ج امبریپ

ده، ، نماز را ترک نمویسھل انگار یکه از رو یانکار ترک کرده و کس ینماز را از رو
 تفاوت قائل شده باشد.

ْ  ْ�َ �َ  وَ  ِل جُ الرَّ  ْ�َ �َ  نَّ اِ «فرموده است:  ج امبرید: پیگو سجابر   وَ ِك الرِشّ
ْ
ُك رْ تَ  رِ فْ �ُ ال

ٰ الصَّ  ار و مشرکان، ن ما و کفّ یب ی مشّخصه ،یبه راست«و ابن ماجه)؛  ی(مسلم، ترمذ »ةِ ال
 .»شود ینماز است؛ ھر کس آن را ترک کند، کافر م

 یکفر صغرث آمده است، ین احادیکه در ا ین است که منظور از کفریراجح او قول 
ن ین ایل جمع بیح، به دلین ترجیکند؛ و ا یاسالم خارج نم ی رهیاست که انسان را از دا

 باشد. یفه مین قول امام ابوحنیگر است؛ و ھمیث دیث و احادیاحاد
ا و به خاطر یبه دن یو سرگرم یتنبل یکه از رو ید: فردیگو /فهیامام ابوحن

کند، فاسق است و  ی، نماز را ترک میطانیش یھا و وسوسه ینفسان یاز ھواھا یرویپ
زد تا خون از اندام او  ید او را به حّد یو با ؛ر کردیب و تعزیواجب است که او را تأد

بماند؛ و حکم تارک  ینماز نپردازد؛ در زندان باق یکه به ادا یگردد و تا ھنگام یجار
 ن منوال است.یز به ھمین روزه
ا یا سبک و خوار شمردن آن، ی ،به خاطر انکار وجوب آن یاگر نماز نخواندن و یول

مرتد  به اجماع مسلمانان، کافرِ  ین کسیبه مسخره گرفتن حرمت ترک آن باشد، چن
 است.]

 ت نماز:]یفرض یھا [شرط
 باشد که عبارتند از: یز شرط میت نماز، سه چیفرض یبرا
نماز  -نه مرتد  -است  یکه کافر اصل ی[مسلمان بودن؛ پس بر کس اسالم* 

را نماز، یست؛ زیح نیشود؛ چون در حال کفر، نماز خواندن صح ینم خواندن مطالبه
ن یعت چنیفروع شر ی ست، و در ھمهیعبادت و تقّرب به خدا است و او اھل آن ن

؛ چون با مسلمان شدن، شود یاست؛ و اّما مرتد، بدون خالف، وجوب نماز متوجه او م
گونه که  شود؛ ھمان یاز او ساقط نم ،ن وجوب بر او الزم خواھد شد و با مرتد شدنیا

ن اقرار از او یباشد؛ سپس مرتد شد؛ ا یاو م ی هاقرار کرد که بر ذمّ  یبه مال یاگر کس
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 شود.] یساقط نم
 دن.ی* به حّد بلوغ رس

ل شده باشد، فرض یکه عقلش زا ی* عقل داشتن. [پس نماز بر کودک و کس

  عَ فِ رُ «د: یفرما یم ج امبریرا پیست؛ زین
ْ
ٰ ثَ  نْ �َ  مُ لَ قَ ال َ  يتّٰ حَ  مِ ائِ انلّٰ  ِن ٍث؛ عَ ال  ِن عَ  وَ  َظ قِ يْ تَ سْ �

ّ الصَّ    ِن عَ  وَ  مَ لِ تَ َ�ْ  يتّٰ حَ  يِبِ
ْ
از سه فرد، قلم «)؛ ی(ابوداود و ترمذ »َل قِ عْ �َ  يتّٰ ن حَ وِ نُ جْ مَ ال

دار گردد؛ و از یکه به خواب رفته است تا آن که ب یاست: کسف برداشته شده یتکل
وانه تا عاقل گردد و عقلش یکه به سّن بلوغ و احتالم برسد؛ و از د آنگاهکودک تا 

 .»برگردد
ت نماز یفرض یھا شرط ی ز از زمرهیض و نفاس نیناگفته نماند که پاک بودن از ح

ست؛ یض و نفاس، فرض نیدر حال حن رو، نماز بر زن حائض و نفساء یباشد؛ از ا یم
 د:یفرما یم ج امبریرا پیبلکه حرام است؛ ز

ِ  ِت لَ بَ �ْ اَ ا ذٰ اِ «
ْ
ٰ لصَّ اَ  يِعْ دَ فَ  ةُ َض يْ احل آورد،  یض به تو رویھرگاه حالت ح«(مسلم)؛  ...»ةَ ال

 ض را دارد.]ی. و نفاس ھم، حکم ح»نماز را ترک کن... -تا ھنگام پاک شدن  -پس 
شوند و در  یبه گزاردن نماز فرمان داده م ،یدر ھفت سالگ و فرزندان [مسلمان]،

فرمان پدر و مادر را در خواندن نماز اطاعت نکردند،] به خاطر  چه چنان[اگر  یده سالگ
 نمازھا در اوقات یشوند [تا آن که بر ادا یزده م -نه با چوب  -ترک نماز، با دست 

 کنند. عادت -فرض گردد ھا  آن ش از آن که بریپ -ھا  آن

ٰ وْ ا اَ وْ رُ مُ «د: یفرما یم ج امبریپ ٰ صَّ لابِ  مْ �ُ دَ ال  مْ هُ وْ �ُ ارْضِ  ، وَ ْ�َ نِ سِ  عَ بْ سَ  اءُ نٰ بْ اَ  مْ هُ  وَ  ةِ ال
  يِف  مْ هُ نَ يْ ا بَ وْ قُ رِّ فَ  ؛ وَ ْ�َ نِ سِ  رْشَ عَ  اءُ نٰ بْ اَ  مْ هُ  ا وَ هٰ يْ لَ عَ 

ْ
 ،یدر ھفت سالگ«(ابوداود)؛  »عِ اجِ ٰض مَ ال

فرمان شما را  چه چناناگر  ،ید؛ و در ده سالگیفرزندانتان را به نماز خواندن فرمان دھ
خوابشان را از ھم  یجا، ید و در ده سالگی، آنان را بزندر خواندن نماز اطاعت نکردند

 .»دیجدا کن
ش را به گزاردن نماز، یوسته فرزندان خویاست که پ یالزم و ضرور ،و بر پدر و مادر

ِ ﴿ د:یفرما ینه مین زمیرا خداوند در ایند؛ زفرمان دھ ۡهلََك ب
َ
ُمۡر أ

ۡ
لَٰوةِ ٱَوأ  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ

 ۖ اد ی ی هیخود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا که نماز ما ی خانواده« ]١٣٢[طه:  ﴾َعلَۡيَها
 .]»آن ثابت و ماندگار باش ی ز بر اقامهیت روح است) و خود نیدل و تقو یو صفا یخدا و پاک

 [اسباب نماز:]
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گردد؛  ی[ھر نماز]، واجب م وقِت  ، ھمان اوقات نماز است؛ و نماز در اّوِل اسباب نماز
تواند نماز ھمان وقت  یز میتا آخر وقت ن یعنیع شده؛ [یگسترده و وس یالبته وجوب

 د.]یش را ادا نمایخو
 :]گانه پنج ی[اوقات نمازھا

دن وقت نماز ینماز؛ چون با فرارس ین کار است برایشناختن اوقات نماز، مھمتر
و  شود؛ یکه نماز فوت مگردد و با گذشتن وقت نماز است  یاست که نماز واجب م

 و اجماع ُاّمت یف نبویم و سّنت شریکر گانه، قرآن پنج ین اوقات نمازھاییل تعیدل

لَٰوةَ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یاست؛ خداوند م یاسالم ۡوقُوٗتا لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�نَۡت َ�َ  لصَّ  ﴾١٠٣كَِ�ٰٗبا مَّ
 .»ن استیاوقات معلوم و مع یگمان نماز بر مؤمنان فرض و دارا یب« ]١٠٣[النساء: 

ِ ٱفَُسۡبَ�َٰن ﴿ د:یفرما یفرض م ین اوقات و تعداد نمازھاییو در مورد تع ِحَ�  �َّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  ۡ�َۡمدُ ٱَوَ�ُ  ١٧ُ�ۡمُسوَن وَِحَ� تُۡصبُِحونَ  �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
ا وَِحَ� ُ�ۡظِهُرونَ  ۡ�  ﴾١٨وََعِشّيٗ

ق جالل و کمال او یکه ال ییزھایو چ یب و نقصیه خدا (از ھر عیپس به تنز« ]١٨-١٧[الروم: 
ن (و یھا و زم د. و در آسمانیاوقات و َاوان) بپرداز ی ست) سحرگاھان و شامگاھان (و ھمهین

را حمد و  ید، خدایا دهیکه به دم ظھر رس یژه) عصرگاھان و زمانیاوقات به و ی در ھمه
 . »دیش کنیستا

: نماز مغرب و عشاء؛ و »نَ وْ سُ مْ �ُ  ْ�َ حِ «فوق، مراد از  ی هید: در آیگو بابن عباس

نماز  »:نَ وْ رُ هِ ظْ �ُ  ْ�َ حِ «نماز عصر؛ و از  :»عشاء«نماز صبح؛ و از  »:نَ وْ حُ بِ ْص تُ  ْ�َ حِ «از 
 باشد. یظھر م
 فرمودند:ز ین ج امبریو پ

َ  دَ نْ عِ  ُل يْ �ِ رْبِ جِ  ِ�ْ اَمَّ «
ْ

  نَ اكٰ  وَ  ُس مْ الشَّ  ِت الَ زٰ  ْ�َ حِ  رَ هْ الظُّ  يِبَ  �ّٰ َص ، فَ ْ�ِ �َ رَّ مَ  ِت يْ ابل
ْ
 ءُ ْي فَ ال

  يِبَ  �ّٰ َص  ؛ وَ ِل عْ انلَّ ِك ارِشٰ  رَ دْ قَ 
ْ
  يِبَ  �ّٰ َص  ؛ وَ هُ لُ ثْ مِ  هُ لُّ ظِ  نَ اكٰ  ْ�َ حِ  رْصَ عَ ال

ْ
 رَ َط �ْ اَ  ْ�َ حِ  َب رِ غْ مَ ال

  يِبَ  �ّٰ َص  وَ  مُ ائِ الصّٰ 
ْ
َ  ُق فَ الشَّ  َب اٰغ  ْ�َ حِ  اءَ شٰ عِ ال

ْ
  يِبَ  �ّٰ َص  ؛ وَ رُ مْحَ اال

ْ
 وَ  امُ عٰ الطَّ  مَ رُ حَ  ْ�َ حِ  رَ جْ فَ ال

 ٰ ِ  اُب الرشَّ   نَ ا اكٰ مّٰ لَ . فَ مِ ائِ صّٰ لل
ْ
  يِبَ  �ّٰ َص  ؛ وَ هُ لُ ثْ مِ  هُ لُّ ظِ  نَ اكٰ  ْ�َ حِ  رَ هْ الظُّ  يِبَ  �ّٰ َص  دُ غَ ال

ْ
 ْ�َ حِ  رْصَ عَ ال

  يِبَ  �ّٰ َص  ؛ وَ هُ لُ ثْ مِ  هُ لُّ ظِ  نَ اكٰ 
ْ
  يِبَ  �ّٰ َص  ؛ وَ مُ ائِ الصّٰ  رَ َط �ْ اَ  ْ�َ حِ  َب رِ غْ مَ ال

ْ
 ِل يْ اللَّ  لِث ثُ  يلٰ اِ  اءَ شٰ عِ ال

 َ
ْ

  يِبَ  �ّٰ َص  ؛ وَ لِ وَّ اال
ْ
َ  مَّ . �ُ ارٍ فٰ سْ اِ بِ  رَ جْ فَ ال

ْ
َّ اِ  َت فَ اتل

َ
َ  ُت قْ ذا وَ ! هٰ دُ مَّ ا ُ�َ يٰ : اَل قٰ  وَ  يل

ْ
 نْ مِ  اءِ يٰ بِ نْ اال

  وَ َك لِ بْ �َ 
ْ
  ِن يْ ذَ هٰ  ْ�َ ا �َ مٰ  ُت قْ وَ ال

ْ
 ).ی(ابوداود و ترمذ »ْ�ِ تَ �ْ وَ ال
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ستاد و پشت سر او نماز را یکعبه به امامت من ا ی دو بار نزد خانه ÷لیجبرئ«
ه به یا زوال کرده و ساود از خّط استیخواند که خورش میبرا ینماز ظھر را وقتخواندم؛ 

به  یزیھر چ ی هیم خواند که ساینماز عصر را برا یو وقت ؛بندکفش بود ی اندازه
کند و  یدار افطار م خواند که روزه میبرا یخودش بود؛ و نماز مغرب را وقت ی اندازه
 یمر و سرخْح ق اَ فَ م خواند که َش ینماز عشاء را برا ید؛ و وقتیگشا یاش را م روزه

م خواند که خوردن و یبرا یوقتد شده بود؛ و نماز بامداد را یآسمان، ناپد ی کناره
م خواند که یبرا یشود؛ و چون فردا آمد، نماز ظھر را وقت یدار حرام م دن بر روزهینوش
 ی هیم خواند که سایبرا یخودش بود؛ و نماز عصر را وقت ی به اندازه یزیھر چ ی هیسا

که  م خواندیبرا یدو برابر خودش بود؛ و نماز مغرب را وقت ی به اندازه یزیھر چ
ک سوم اّول شب گذشته یم خواند که یبرا یکند؛ و نماز عشاء را وقت یدار افطار م روزه

روشن شده بود؛ سپس به من  یم خواند که ھوا به خوبینماز صبح را برا یبود؛ و ھنگام
ش از تو و یامبران پیش و نماز پیاین است وقت نی! اج محمد یست و گفت: اینگر

 .]»ت نماز خواندمین دو روز قرار دارد که براین اوقات ایاوقات نماز تو ب
 فرض]، پنج وقت است که عبارتند از: ی[نمازھا یھا وقت

] یاول وقت نماز صبح، از ھنگام طلوع صبح صادق [فجر ثان وقت نماز صبح:* 
 ابد.ی یش از طلوع آفتاب ادامه میشود و تا پ یشروع م

د از یل شدن خورشید [مایاول وقت نماز ظھر، پس از زوال خورش وقت نماز ظھر:* 
ا یز، دو برابر خودش و یھر چ ی هیکه سا آنگاهآسمان به سمت مغرب] است؛ تا  ی انهیم

، /یزوال. و عالمه طحاو ی هیخودش شود؛ البته بدون در نظر گرفتن سا ی به اندازه
باشد. [به  یم /و امام محمد /وسفیامام ابو ی هیار کرده که نظریقول دوم را اخت

ن آخر وقت نماز یید است و در تعیھر حال، اول وقت نماز ظھر، پس از زوال خورش
 ین باور است که آخر وقت ظھر، ھنگامیبر ا /فهیامام ابوحن  ظھر، اختالف است:

ز به ی. و فتوا نزوال  ی هیدو برابر خودش شود؛ البته بدون سا ،زیھر چ ی هیاست که سا
 کنند. یز بدان عمل میاف ننظران متأخر احن است و صاحب /فهیامام ابوحنقول 

آخر وقت نمازظھر،  :ن اعتقادند کهیبر ا /و امام محمد /وسفیو امام ابو
خودش گردد؛ البته بدون در نظر گرفتن  ی به اندازه ،زیھر چ ی هیاست که سا یھنگام

 است.] ح دادهیرا ترج ین رأی، ایزوال. و امام طحاو ی هیسا
[از نظرگاه امام  -اول وقت نماز عصر، پس از گذشتن وقت ظھر  وقت نماز عصر: *
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خودش گردد؛ [و از  ی ز به اندازهیھر چ ی هیکه سا یوسف و امام محمد:] وقتیابو
شود و  یشروع م -ز دو برابرش شود یھر چ ی هیکه سا یھنگام فه:]یدگاه امام ابوحنید

  ُت قْ وَ «د: یفرما یم ج امبریرا پی[زد ادامه دارد؛ یتا غروب خورش
ْ
َ مٰ  رْصِ عَ ال  ِب رُ غْ �َ  مْ ا ل

 .]»د غروب نکرده باشدیاست که خورش یتا زمان ،وقت نماز عصر«(مسلم)؛  »ُس مْ الشَّ 
شود و تا پنھان شدن  ید شروع میوقت آن، از غروب خورش وقت نماز مغرب: *

 ُت قْ وَ «د: یفرما یم ج امبریرا پیز بر آن است؛ [زی. و فتوا ن، ادامه داردق سرخ رنگفَ َش 
 
ْ
َ مٰ  ُس مْ الشَّ  بَِت ا اٰغ ذٰ اِ  ِب رِ غْ مَ ال َ  مْ ا ل  یوقت نماز مغرب، ھنگام«(مسلم)؛  »ُق فَ الشَّ  ِط قُ سْ �

 .»د نشده استیق سرخ رنگ، ناپدفَ که َش  ید غروب کرده، تا وقتیاست که خورش
سؤال کرد  ج امبریاوقات نماز از پ ی درباره یکی :ت شده است کهیروا سدهیو از بر

خواند که  یوقت ،نماز خواند. نماز مغرب را در روز اول یدو روز با و ج امبریکه پ
نماز مغرب را خواند که ھنوز شفق احمر  یوقت ،د غروب کرده بود و روز دومیخورش

کرد؟ آن  ید نشده بود. سپس فرمود: کجاست آن کس که از وقت نماز پرسش میناپد
ن آن دو وقت یوقت نماز شما ماب«: فرمود ج امبریخدا! پ ی فرستاده یمرد گفت: منم ا

 مسلم)( .»دیدیاست که د
به  ،دیپس از غروب خورش چه چنانن گفت: اگر یتوان چن یم »شفق«و در مورد 

کرد که در حدود  یافق مشاھده خواھ ی را در کرانه یی ی، سرخیسمت مغرب نگاه کن
د، یپس از غروب خورش ین سرخیماند؛ و ا یم یافق باقشتر، در یب یا اندکیقه یچھل دق

که آن  یشود؛ و ھنگام یآن، کاسته م یابد و از سرخی یج کاھش میآرام آرام و به تدر
 گردد. یدا میافق ظاھر و ھو ی در کرانه یی یدین رفت، به دنبال آن سفیاز ب یسرخ
گردد و ھم  یاطالق م »دیپس از غروب خورش یسرخ«آن ھم به  ،»شفق« ی و واژه 

 گردد. یدا میو ھو ظاھر »یکه به دنبال سرخ یی یدیسف«آن به 
است که به  یی یدیسف« ھمان، »شفق«ن باور است که: یبر ا /فهیامام ابوحن

د یناپد »یدیسف«شان، ھرگاه آن یدگاه ایرو، از دن یاز ا ؛»گردد یظاھر م یدنبال سرخ
 شود. یداخل م ،خارج و وقت عشاء ،گشت، وقت مغرب

 »یسرخ«ھمان  ،»شفق«ن باورند که: یبر ا /و امام محمد /وسفیو امام ابو
د شد، وقت یناپ ین دو بزرگوار، ھرگاه آن سرخیدگاه و منظر این رو از دیاست؛ از ا

 شود.] یمغرب خارج و وقت عشاء داخل م
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آغاز پنھان شدن شفق اول وقت نماز عشاء و وتر، از ھنگام  * وقت نماز عشاء و وتر:
ش از گزاردن نماز یپ ،ابد. و گزاردن نماز وتری یگردد و تا طلوع صبح صادق ادامه م یم

ان فرض عشاء و وتر مراعات یب میرا الزم است تا ترتیست؛ زیفرض عشاء، درست ن
 د فرض عشاء ادا گردد و پس از آن، نماز وتر گزارده شود.]ین رو، نخست بایگردد؛ [از ا

 یابد، در آن صورت بر وی یکه وقت نماز فرض عشاء و وتر واجب را نم یو کس
وجود ندارد]؛ و  -ھا  آن وقت یعنی -را سبب نماز یباشد؛ [ز یواجب نمھا  آن گزاردن

 ید، [خواه] جمع کردن از رویگر جمع نمایک وقت، با ھمدید دو نماز فرض را در ینبا
ظھر و عصر را در  یتواند نمازھا یم یا بدون عذر؛] و تنھا شخص حاجیعذر باشد [

د؛ و یادا نما م]ی[جمع تقد وقت ظھرک اذان و دو اقامه] در ی[ھمراه با امام و با  عرفه
و با  - ریجمع تأخ -[در وقت عشاء  مزدلفهمغرب و عشاء را در  یتواند نمازھا یز مین
 البته با دو شرط:د؛ یک اقامه] جمع نمایک اذان و ی

، نمازھا را جمع ین ویا جانشیبزرگ [ یشوای] امام و پیشنمازیپ[به امامت و  الف)
 د.]ینما

 حرام باشد.در حالت اِ  ب)
ن رو، اگر یخوانده شود؛ [از ا مزدلفهر یمس یست که نماز مغرب، در طیز نیو جا

گزارد؛ در آن صورت  مزدلفهر یش را در مسیان، نماز مغرب خویاز حاج یفرد چه چنان
 د.]یالزم است که آن را اعاده نما یبر وست؛ و ینمازش درست ن

 باشد: یده مین کارھا، مستحب و پسندیو در مورد اوقات نماز، انجام ا
 یگزارده شود که ھوا قدر یھنگام ،مردان مستحب است که نماز صبح ی* برا

 ا بِ وْ رُ فِ سْ اَ «د: یفرما یم ج امبریرا پیروشن شده است؛ [ز
ْ
ِ  مُ َظ �ْ اَ  هُ نَّ اِ ، فَ رِ جْ فَ ال َ ل

ْ
 »رِ جْ ال

روشن  ید که ھوا قدریبگزار ینماز بامداد را ھنگام«فه)؛ یو مسند امام ابوحن ی(ترمذ
 .»را به دنبال دارد ین کار پاداش بزرگیرا ایشده است؛ ز

روشن شد، نماز را  یھوا قدر ین طور است که وقتین وقت مستحب در نماز، ایو ا
ان برساند یبه پا یو نماز را در وقت ش را با قرائت مسنون بگزاردیشروع کند و نماز خو

ش را با یاندازه وقت داشته باشد که نماز خون یانًا نمازش فاسد شد، ایکه اگر اح
ست که نماز صبح یفرد نمازگزار درست ن یو براد؛ یطھارت و قرائت مسنون، اعاده نما

 د افتد.ید به شک و تردیر اندازد که در طلوع خورشیبه تأخ یا را به اندازه
را یشود؛ ز یم گزارند، مستثنا یم مزدلفهان در یکه حاج ین قاعده، نماز صبحیو از ا
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 خوانده شود.] یکیدر تار ،مزدلفهمستحب است که نماز صبح در 
 دسر یکه] ھوا اندک ،مستحب است که در تابستان، نماز ظھر [به آخر وقت آن *

َ  دَّ تَ ا اشْ ذَ اِ «د: یفرما یم ج امبریپرا یر انداخته شود؛ [زیگردد، به تأخ
ْ
ٰ الصَّ ا بِ وْ دُ رِ اَبْ فَ  رُّ احل  ةِ ال

َ  ةَ دَّ شِ  نَّ اِ فَ 
ْ
ھنگام شدت گرما، نماز را تا وقت «و مسلم)؛  ی(بخار »مَ نَّ هَ جَ  ِح يْ �َ  نْ مِ  رِّ احل

 .]»د؛ چون شدت گرما، از حرارت جھّنم استیاندازیر بیخنک شدن ھوا به تأخ
بھتر است که نماز ظھر  یعنیاست؛ [ ر نماز ظھر مستحبیدر زمستان، عدم تأخ *

باشد که در آن صورت،  یدر زمستان، در اول وقت گزارده شود، [مگر آن که روز ابر
ن یقید، یب بر زوال خورشین ترتیشود، [تا بد یر، گزارده مینماز ظھر در زمستان، با تأخ

 حاصل شود.] 
تابستان] مستحب است؛ ر انداختن نماز عصر [چه در زمستان و چه در ی* به تأخ

 د:یر رنگ خورشییتغو نکرده باشد. [ر یید تغیالبته مشروط بر آن که رنگ خورش
آن، چشمانت را شعله و  ی ، با مشاھدهید نگاه کنیخورش ین است که اگر به سویچن

 حرارت آن نزند.
ر ید به تأخیکه نماز عصر را تا وقت زرد شدن خورش یدر مورد کس ج امبریو پ

 تِ «د: یفرما ید، مانداز یم
ْ
ٰ َص َك ل   ةُ ال

ْ
 ْ�َ �َ  ْت نَ ا اكٰ ذٰ اِ  يتّٰ حَ  َس مْ الشَّ  ُب قُ رْ يَ  وَ  ُس لِ َ�ْ ؛ ِق افِ نٰ مُ ال

ٰ عً �َ رْ ا اَ هٰ رَ قَ نَ �َ  امَ قٰ  انِ طٰ يْ الشَّ  َ�ِ رْ قَ   اِ  اهللاَ  رُ كُ ذْ يَ ا ال
ّٰ

)؛ ییو نسا ی(مسلم، ابوداود، ترمذ »الً يْ لِ  قَ ال
طان ین دو شاخ شید بیماند تا خورش یمنتظر مند و ینش ینماز منافق است که م ،نیا«

ن نوک یکه به زم یشود و چھار رکعت نماز را (مانند مرغ یبلند م آنگاهرد؛ یقرار بگ
 .]»کند مگر اندک یاز خدا نم یادیخواند و در آن،  یع میزند)، تند و سر یم

 باشد. یمستحب م یابر یزود گزاردن نماز عصر در روزھا* 
باشد؛  یزود گزاردن نماز مغرب [چه در زمستان و چه در تابستان] مستحب م *

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پی[ز   يلَعَ  وْ اَ  ْ�ٍ خِبَ  يِتْ مَّ اُ  اُل زٰ تَ ال
ْ
َ مٰ  ةِ رَ طْ فِ ال  رُ خِّ ؤَ يُ  مْ ا ل

ْ
 يتّٰ حَ  َب رِ غْ مَ وا ال

 َ که نماز مغرب را تا موقع ظاھر شدن  یاّمت من تا وقت«(ابوداود)؛  »مُ وْ جُ انلُّ َك بِ تَ شْ �
 -ف ین حنیو د ینیا فطرت دی -ر یاند، ھمواره بر خ انداختهیر نیستارگان به تأخ

 .»ھستند

  �ِّ َص يُ  نَ اكٰ  ج اهللاِ  َل وْ سُ رَ  نَّ اِ «د: یگو سو سلمة بن اکوع
ْ
 وَ  ُس مْ الشَّ  ِت �َ رُ ا غَ ذٰ اِ  َب رِ غْ مَ ال

ِ بِ  ْت رَ اوٰ تَ 
ْ
د غروب ین که خورشینماز مغرب را ھم ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »اِب جٰ احل
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 .]»خواند یشد، م یکرد و پنھان م یم
ب به ین ترتیشود؛ [تا بد یر گزارده میبا تأخ ،، نماز مغربیابر یو تنھا در روزھا

 ن کرده شود.]یقید، یغروب خورش
است. ک سوم از شب، مستحب یشدن  یر انداختن نماز عشاء تا سپریو به تأخ *

ْ  اَت ذٰ  ج يِبُّ انلَّ  مُّ تَ �ْ اِ «د: یگو لشهی[عا
َ

 ُل هْ اَ  امَ نٰ  حيتّٰ  وَ  ِل يْ اللَّ  ةُ مَّ اٰع  َب هَ ذَ  يتّٰ حَ  ةٍ لَ يل
 
ْ
َ  هنَّ : اِ اَل قٰ ؛ فَ �ّٰ َص فَ  جَ رَ خَ  مَّ �ُ   ؛دِ جِ سْ مَ ال َ هٰ تُ �ْ وَ ل ٰ وْ ا؛ ل  یشب«(مسلم)؛  »يِتْ مَّ اُ  يلَعٰ  قَّ شُ اَ  نْ  اَ ال
ن که قسمت اعظم شب گذشت و اھل یر انداخت تا اینماز عشاء را به تأخ جامبریپ

 یدند، سپس خارج شد؛ نماز را خواند و فرمود: اگر اّمتم به سختیمسجد خواب
 .»(نماز عشاء) است افتاد، االن وقت آن ینم

ْ  اَت ذٰ  ج يِبَّ ا انلَّ نَ رْ َظ �َ «  د:یگو سو انس بن مالک
َ

؛ هُ غُ لُ بْ �َ  ِل يْ اللَّ  رُ طْ شَ  نَ اكٰ  يتّٰ حَ  ةٍ لَ يل
ٰ  �ّٰ َص فَ  اءَ جٰ فَ 

َ
ٰ : اَ اَل قٰ ا فَ نٰ بَ َط خَ  مَّ ا �ُ نل َ  مْ �ُ نَّ اِ  ا؛ وَ وْ دُ قَ رَ  مَّ �ُ  اولُّ َص  دْ قَ  اَس انلّٰ  نَّ  اِ ال ُ زٰ تَ  مْ ل  ا يِفْ وْ ال

ٰ َص  ٰ الصَّ  مُ �ُ رْ َظ تَ ا ا�ْ مَ  ةٍ ال  م تایماند ج امبریآن قدر منتظر پ یشب«و مسلم)؛  ی(بخار »ةَ ال
ما امامت کرد؛ پس از آن،  یآمد و برا ج امبریپ آنگاهد؛ یمه شب فرارسین که نیا

گاه باش یا مان خطبهیبرا اند و  دهیاند و خواب د که مردم نماز خواندهیخواند و فرمود: آ
 .]»دیا د، ھمواره در نماز بودهیا که منتظر نماز مانده یشما از وقت

 است.مستحب  یابر ینماز عشاء در روزھا و زودگزاردن *
دار شدن در آخر شب یکه از ب یکس یبرا ،ر انداختن نماز وتر تا آخر شبیو به تأخ*

که به گزاردن نماز تھّجد  ین رو، فرد مسلمانی[از اباشد؛  یمطمئن است، مستحب م
ش یش در آخر شب مطمئن است، برایدار شدن خویکه به ب یمأنوس است، در صورت

دار یکه به ب یاندازد؛ و کسیر بیآخر شب به تأخش را تا یاست که نماز وتر خومستحب 
ش از طلوع صبح صادق از یم آن دارد که پیشدن خود در آخر شب اعتماد ندارد و ب

ش از خواب، نماز وتر را یبھتر ھمان است که پ ین فردیچن یدار نشود، برایخواب ب
 بگزارد.

 وَ  هِ طِ سَ وْ اَ  وَ  ِل يْ اللَّ  لِ وَّ اَ  نْ ؛ مِ ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  رَ تَ وْ اَ  دْ قَ  ِل يْ اللَّ  لُكِّ  نْ مِ «د: یگو لشهیعا
 اِ  هُ رُ تْ وِ  ٰ� تَ ا�ْ ؛ فَ هِ رِ آخِ 

َ
در تمام شب وتر را خوانده  ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »رِ حَ السَّ  يل

 .»شد یم یاست؛ در اول، وسط، و در آخر شب و وتر او به سحر منتھ
 مستحب است که وترش را ،دار نشودیآخر شب ب که دارد آن میکه ب یکس یو برا
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شود،  یدار میکند آخر شب ب یکه گمان م یکس یبرا که ھمچنان ؛اول شب بخواند در

؛ »؟رُ تِ وْ تُ  يٰت مَ «فرمود:  سبه ابوبکر ج امبرید: پیگو سر آن سّنت است؛ ابوقتادهیتأخ

چه «؛ »؟تُْوتِرُ  َميٰت «فرمود:  سگفت: قبل از آن که بخوابم. به عمر» ؟یخوان یوتر م یک«
به  ج امبریخوانم. پ یشوم و وتر م یخوابم و بعد بلند م یگفت: م» ؟یخوان یوقت وتر م

َ بِ  َت ذْ خَ اَ «فرمود:  سابوبکر
ْ
 بِ  وْ اَ  مِ زْ احل

ْ
و به ». یاط کردیو احت یکار محکم«؛ »ةِ قَ يْ �ِ وَ ال

 بِ  َت ذْ خَ اَ «فرمود:  سعمر
ْ
ابن ماجه (ابوداود، ». رو بودیکارت ھمراه با قدرت و ن«؛ »ةِ وَّ قُ ال

 مه).یح ابن خزیو صح

ْ َص يُ  ج يِبُّ انلَّ  نَ اكٰ «د: یگو لشهیو عا  نْ اَ  ادَ رٰ ا اَ ذٰ اِ ، فَ هِ اشِ رٰ فِ  يلَعٰ  ةٌ َض رَتِ عْ مُّ  ةٌ دَ اقِ ا رٰ نَ اَ  وَ  ِ�ّ
که من  یدر حال ،خواند ینماز م ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »ُت رْ تَ وْ اَ فَ  ِ�ْ َظ قَ �ْ اَ  رَ تِ وْ يُّ 

کرد و من  یدار میخواست نماز وتر بخواند مرا ب یم یبودم؛ وقتده یبسترش خواب یرو
 ».]خواندم یھم نماز وتر را م

 َفصٌل 

وقَاٍت  ثَالثَةُ 
َ
  أ

َ
ةِ  يِف  لَِزَمت الَّيِت  َوالَواِجبَاِت  الَفَرائِِض  ِمنَ  يَشءٌ  ِ�يَها يَِصحُّ  ال مَّ  قَبَل  اذلِّ

مِس  ُطلُوِع  ِعندَ  :ُدُخولَِها   الشَّ
َ

ن ِاىل
َ
  ِاسِتَوائَِها ِعندَ  وَ  ؛تَرتَِفعَ  أ

َ
 ِاصِفَرارَِها ِعندَ  وَ  ؛تَُزوَل  اَن ِاىل

 
َ

َداءُ  يَِصحُّ  وَ  .تَغُرَب  اَن ِاىل
َ
 تُِليَت آيَةٍ  َسجَدةِ  وَ  َحرَضَت َكِجنَاَزةٍ  الِكَراَهةِ  َمعَ  ِ�يَها وََجَب  َما أ

 الَكَراَهةِ  َمعَ  الُغُروِب  ِعندَ  ايلَومِ  َعرصُ  َصحَّ  َكَما ؛َهاي�ِ 
وقَاُت  وَ 

َ
ِر�مٍ  ِكَراَهةَ  انلَّافِلَةُ  ِ�يَها يَ�َرهُ  ،اثلََّالثَةُ  األ

َ
 وَ  اَكلَمنُذورِ  َسبٌَب  لََها اَكنَ  لَو وَ  حت

َواِف  َر�َعيَتِ   الطَّ
ُل  يَ�َرهُ  وَ  �رَثَ  الَفجرِ  ُطلُوِع  بَعدَ  اتلَّنَفُّ

َ
 وَ  الَعرصِ  َصَالةِ  بَعدَ  وَ  َصَالتِه بَعدَ  وَ  ُسنَِّته ِمن بِأ

  َحىتَّ  اخلَِطيِب  ُخُروِج  ِعندَ  وَ  الَمغرِِب  َصَالةِ  قَبَل 
َ
َالةِ  ِمنَ  يَفُرغ   اِإلقَاَمةِ  ِعندَ  وَ  الصَّ

َّ
 ُسنَّةَ  إِال

 وَ  ُمزَدِلَفةَ  وَ  َعَرفَةَ  يِف  اجلَمَع�ِ  بَ�َ  وَ  الَمسِجدِ  يِف  بَعَده وَ  الَمِ�لِ  يِف  لَو وَ  الِعيدِ  قَبَل  وَ  الَفجرِ 
خبَثَ�ِ  ُمَدافَِعةِ  وَ  الَمكتُوَ�ةِ  َوقِت  َضيِق  ِعندَ 

َ
 �ُشِغُل  َما وَ  نَفُسه َ�تُوقُه َطَعامٍ  ُحُضورِ  وَ  األ

لُّ  وَ  ابَلاَل   .بِاخلُُشوِع  ُ�ِ
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 ]ها مکروه است که گزاردن نماز در آن ییها رامون وقتی[پ :فصل

نه خواندن فرائض [چه اداء و چه قضاء] درست  ھا، آن وجود دارند که در سه وقت
انسان  ی دن اوقات مکروه، بر ذّمهیش از فرارسیکه پ یواجب یاست و نه خواندن نمازھا

تالوت  ی ؛ دو رکعت طواف؛ سجدهینذر یده است؛ [ھمانند نماز وتر؛ نمازھایالزم گرد
 و نماز جنازه.]

 ن سه وقت عبارتند از:یو ا
 د.ید باال آیتا آن که خورشد یھنگام طلوع خورش* 
ھنگام  یعنیرد [یمروز] در وسط آسمان قرار بگید [در وقت نیکه خورش یھنگام *

 د.یدا نماید زوال پید]، تا آن که خورشیزوال خورش
ن حکم، نماز ید. [و از اید غروب نماید، تا آن که خورشیھنگام زرد شدن خورش *

د ینماز عصر، در ھنگام زرد شدن خورشرا که گزاردن یاست؛ ز عصر ھمان روز مستثنا
ھمان روز  کند که نماز عصرِ  یدا میتحّقق پ ین موضوع در مورد کسیز جواز دارد. و این

نماز عصر  ،ن فردین رو، ای؛ از ااست د نگزاردهیش را تا ھنگام زرد شدن خورشیخو
ر یتأخت وقت، ترک نکند، بلکه آن را بخواند و به خاطر به یش را به جھت کراھیخو

داشت که به جز  ادیبه  دیانداختنش از خداوند بلندمرتبه، پوزش و آمرزش بخواھد؛ و با
 ست.ین وقت روا نیدر ا یچ نمازین نماز، گزاردن ھیا

شده، گفته است:  ینھھا  آن نماز در یکه ادا یدر مورد اوقات سو عقبة بن عامر

ٰ ثَ « َ َص نُ  نْ اَ  اانٰ هٰ نْ �َ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  نَ اكٰ  ٍت ااٰع سٰ  ُث ال  ْ�َ ا: حِ انٰ تٰ وْ مَ  نَّ هِ يْ �ِ  رِبَ ُ�قْ  نْ اَ  وْ اَ  نَّ هِ يْ �ِ  ِ�ّ
 ْ�َ حِ  ، وَ ُس مْ الشَّ  َل يْ مِ تَ  يتّٰ حَ  ةِ ْ�َ هِ الظَّ  مُ ائِ قٰ  مُ وْ قُ �َ  ْ�َ حِ  ؛ وَ عَ فِ تَ رْ تَ  يتّٰ ًة حَ غَ ازِ بٰ  ُس مْ الشَّ  عُ لُ طْ �َ 
ِ  ُس مْ الشَّ  َف يَّ َض تَ   ل

ْ
سه وقت «)؛ ییو نسا ی(مسلم، ابن ماجه، ترمذ »َب رُ غْ �َ  يتّٰ حَ  ِب وْ رُ غُ ل

 ینھ ،مان در آن اوقاتیھا ا دفن کردن مردهیما را از نماز خواندن  ج امبریاست که پ
که  ید شود؛ و وقتکند تا آن که بلن ید طلوع میکه تازه خورش یکرده است: وقت

د در یکه خورش یل شود؛ و زمانیکه ما یرد تا وقتیگ یسمان قرار مد در وسط آیخورش
 .»که غروب کند یغروب باشد تا وقت ی آستانه

ان یب سن اوقات را در خطابش به عمروبن عبسهیاز نماز در ا یعّلت نھ ج امبریپ
 کرده و فرموده است:

ٰ َص  ِلّ َص « ٰ الصَّ  ِن عَ  رِصْ اقْ  مَّ ، �ُ ِح بْ الصُّ  ةَ ال  عُ لُ طْ ا �َ هٰ نَّ اِ ؛ فَ عَ فِ تَ رْ تَ  يتّٰ حَ  ُس مْ الشَّ  عَ لُ طْ �َ  يتّٰ حَ  ةِ ال
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َ ٍذ ئِ نَ يْ حِ  ؛ وَ انٍ طٰ يْ شَ  َ�ْ رْ قَ  ْ�َ �َ  عُ لُ طْ �َ  ْ�َ حِ  َ  دُ جُ سْ �  هَ ل
ْ
ٰ الصَّ  نَّ اِ فَ  ِلّ َص  مَّ ؛ �ُ ارُ فّٰ كُ ا ال  ةٌ دَ وْ هُ شْ مَ  ةَ ال

َ  يتّٰ ، حَ ةٌ رَ وْ ُض َ�ْ  مْ بِ  لُّ الِظّ  لَّ قِ تَ سْ � ٰ الصَّ  ِن عَ  رِصْ اقْ  مَّ ، �ُ ِح الرُّ َ ئِ نَ يْ حِ  هُ نَّ اِ فَ  ةِ ال ا ذٰ اِ ؛ فَ مُ نَّ هَ جَ  رُ جُ سْ ٍذ �
  َل بَ �ْ اَ 

ْ
ٰ الصَّ  نَّ اِ فَ  ِلّ َص فَ  ءُ يَفْ ال   �ِّ َص تُ  يتّٰ حَ  ةٌ رَ وْ ُض َ�ْ  ةٌ دَ وْ هُ شْ مَ  ةَ ال

ْ
ٰ الصَّ  ِن عَ  رِصْ اقْ  مَّ ، �ُ رْصَ عَ ال  ةِ ال

َ ٍذ ئِ نَ يْ حِ  وَ  انٍ طٰ يْ شَ  َ�ْ رْ قَ  ْ�َ �َ  ُب رُ غْ ا �َ هٰ نَّ اِ فَ  ُس مْ الشَّ  َب رُ غْ �َ  يتّٰ حَ  َ  دُ جُ سْ �  هٰ ل
ْ
(مسلم)؛  »ارُ فّٰ كُ ا ال

د نماز یآ یکند و باال م ید طلوع میکه خورش ینماز صبح را بخوان؛ سپس تا وقت«
آن سجده  یکند وکّفار برا یطان طلوع مین دو شاخ شید بینخوان؛ چون خورش

ن ی) بخوان چون فرشتگان شاھد و حاضر بر نماز ھستند تا ایبرند؛ سپس نماز (ُضح یم
کن؛  ین وقت از خواندن نماز خودداررسد؛ آ یمقدار خود من یزه به کمترین ی هیکه سا
ل شد، نماز یه مایکه سا یشود. سپس وقت ین وقت، آتش دوزخ شعله ور میدر اچون 
 یخوان یشاھد و حاضر بر نماز ھستند. تا آن که نماز عصر را م ،چون فرشتگان ؛بخوان

د غروب کند؛ چون یکه خورش یکن تا وقت یو بعد از آن، از نماز خواندن خوددار
آن سجده  ین زمان کفار برایکند و در ا یطان غروب مین دو شاخ شید بیخورش

 .]»برند یم
ح است؛ یت صحیده، به ھمراه کراھین اوقات واجب گردیو ادا کردن آنچه که در ا

نماز خواندن بر  ،حاضر گردد؛ [که در آن صورت یا جنازه ،ن اوقاتین که در ایمانند ا
ن اوقات خوانده یکه در ا یا سجده ی هیت.] و ھمانند آیآن جواز دارد اّما به ھمراه کراھ

تالوت به ھمراه  ی سجده یتالوت کننده، ادا یشده است [که در آن صورت برا
د یغروب خورش ھمان روز به ھنگام گزاردن نماز عصرِ  که ھمچنانت جواز دارد.] یکراھ

 گزاردن نماز عصرِ  یعنیح است؛ [یت صحیز به ھمراه کراھید] نی[زرد شدن خورش
ن موضوع در یز است؛ و ایت جاید، به ھمراه کراھیھمان روز در ھنگام زرد شدن خورش

ش را تا ھنگام زرد شدن یکند که نماز عصر ھمان روز خو یدا میتحقق پ یمورد کس
ت وقت، ترک یه جھت کراھش را بینماز عصر خو ،ن فردین رو، اید نگزارد؛ از ایخورش

ر انداختنش، از خداوند پوزش و آمرزش ینکند، بلکه آن را بخواند و به جھت به تأخ
 بخواھد.]

است؛ اگر  یمیمکروه تحره وقت، ن سینفل در ا یکه] گزاردن نمازھا [ناگفته نماند
نماز پس از  ، و دو رکعِت یھمچون نماز نذرز باشد؛ یسبب ن یچه آن نماز نفل، دارا

ة المسجد؛ و نفل ی)؛ و دور رکعت تحالوضوء ةيحتواف [؛ و دو رکعت پس از وضو (ط



 ١٢٣  نماز کتاب

ا دو رکعت نماز ی یخواھد نماز نذر یکه م ین رو، کسیمکرمه. از ا ی گزاردن در مکه
د صبر کند یرا بخواند؛ بلکه باھا  آن ن اوقات،یتواند در ا یبگزارد، نم...  ایپس از طواف و 

ا وقت یا آفتاب غروب کند و یزه بلند شود و یک نی ی به اندازهد طلوع کند و یتا خورش
 د.]سان بریاستواء به پا

 مکروه است:]ھا  آن نفل، در یکه خواندن نمازھا ی[اوقات
 ھا مکروه است: ن وقتیگزاردن نماز نفل، در ا

 ساریا رینماز سّنت صبح، پس از طلوع صبح صادق؛ [ز شتر از دو رکعِت ی* گزاردن ب

ْ َص ا اُ نَ اَ  وَ  رَ مَ ُن �ُ �ْ اِ  آِ�ْ رَ «د: یگو بابن عمر یموال   ِع وْ لُ ُط  دَ عْ �َ  ِ�ّ
ْ
َ ا يٰ : اَل قٰ . فَ رِ جْ فَ ال ! ارُ سٰ �

ْ  ا وَ نٰ يْ لَ عَ  جَ رَ خَ  ج اهللاِ  َل وْ سُ رَ  نَّ اِ 
َ

ْ َص نُ  نُ � ٰ الصَّ  هِ ذِ هٰ  ِ�ّ ؛ مْ �ُ بَ ئِ اٰغ  مْ �ُ دُ اهِ شٰ  غَ ِلّ بَ : يِلُ اَل قٰ . فَ ةَ ال
 ٰ   دَ عْ ا �َ وْ لُّ َص تُ ال

ْ
 اِ  رِ جْ فَ ال

ّٰ
د که یمرا د بابن عمر«(ابوداود و ابن ماجه)؛  »ْ�ِ �َ دَ جْ  سَ ال

بر ما وارد  یروز ج امبریسار! پی یخواندم. گفت: ا یپس از طلوع صبح صادق نماز م
به  ،نجایدر ا م. فرمود: حاضراِن یخواند ینماز نفل م ،ن وقتیکه در ا یشد در حال

؛ و »ستین یگر نمازیبه جز دو رکعت، د ،غائبان برسانند که پس از طلوع صبح صادق
 مراد نخواندن نفل است.]

که  ینماز فرض صبح [تا ھنگام ی[گزاردن نماز نفل مستحب،] پس از ادا *
 زه بلند شود.]یک نی ی د طلوع کند و به اندازهیخورش
د یکه خورش ینماز عصر [تا ھنگام ی[خواندن نماز نفل مستحب،] پس از ادا *

 غروب کند.]

ا وْ لُّ َص «سه بار فرمودند:  ج امبریش از خواندن نماز مغرب. [پیپ ،گزاردن نماز نفل *
ٰ َص  َل بْ �َ    ةِ ال

ْ
ن بار فرمودند: ی؛ و در سّوم»دیش از نماز مغرب، نماز بخوانیپ«؛ »ِب رِ غْ مَ ال

» ِ ن یر را بدیاخ ی ن جملهیا ج خدا و رسول». خواھد یکه م یکس یبرا«؛ »اءَ شٰ  نْ مَ ل
در  یت را بخارین روایش از مغرب را سّنت نگردانند. اینماز پ ،جھت فرمودند تا مردم

د«کتاب  ث به دو موضوع ین حدینقل کرده است. و ا »الصالة قبل املغرب«در باب  »هتجّ
نماز، ن ین که ایا یگریدش از مغرب؛ و یت نفل خواندن پیمشروع یکیاشاره دارد: 

 ست.یسّنت مؤکده ن
از  یبه دو صورت است: گروھاز مغرب،  شینماز پ دو رکعِت  ی و برخورد مردم درباره

کنند؛ و ھر  یآن را ترک نم ھیچگاهگزارند و  یم یبندیلتزام و پان نماز را با اِ یمردم، ا
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رفتار نگرند؛  یتند و خشن بدو م یش از مغرب را نخواند، با نگاھیکس دو رکعت نماز پ
را که یاست؛ ز یاسالم یھا م و آموزهیتعال ی رهیز و خارج از دایغلّوآم ،ن گروه از مردمیا
لوازم  ی ش از مغرب، از زمرهیانگر آن است که خواندن دو رکعت نماز پیرفتار، ب نگونهیا

ن ین رفتار، مخالف اید ترک شود و حال آن که اینبا چگاهیھات است که یو ضرور
رسول  و ».خواھد یکه م یکس یبرا«: است که فرمودند ج خدارسول  ی فرموده

ش از مغرب را سّنت قرار ینماز پ ،ن جھت فرمودند تا مردمین جمله را بدیا جخدا
 ندھند.

ش از مغرب، به شّدت ین باورند که خواندن نماز نفل پیبر ا ،گر از مردمید یو گروھ
 یخوانند، و حال آن که برخ ینمچگاه آن را ین رو، ھیباشد؛ از ا یممنوع و قدغن م

ش از مغرب وجود دارد؛ به یخواندن نماز پ یبرا یافتد که وقت کاف یاوقات اتفاق م
رسند،  یر به محراب میتأخ یاز اذان، با اندک اش پس که ائمه نیفین شریحرمژه در یو

نماز  ن فاصله، دو رکعِت یتواند در ا یم ،از نمازگزاران بخواھد یکه اگر کس یبه طور
ش یاوقات دو رکعت نماز پ یمردم گاھ چه چنانن رو، اگر یش از مغرب را بخواند؛ از ایپ

 وجود ندارد. یگونه َحرج و اشکال چیآن را ترک کنند، ھ یاز مغرب را بخوانند و گاھ
 ،که: خواندن نماز نفل است اف وارد شدهاحن یفقھ یھا از کتاب یآنچه در برخو 

شود که دو رکعت نماز  یم یت حمل بر صورتین کراھیا ش از مغرب مکروه است؛یپ
ان اذان و اقامه، یکه م یبه طور ؛خوانده شود یبه صورت طوالن ،ش از مغربینفل پ
ان اذان و اقامه کوتاه باشد و نماز به یم ی ھرگاه فاصله یجاد کند؛ ولیا یطوالن یا فاصله

 وجود ندارد. یتیکراھگونه  چین صورت ھیصورت مختصر و سبک ادا گردد، در ا

ش از یدو رکعت نماز پ چه چناناگر : «دی) گو١/٢٥٢( »رداملحتار«در کتاب  یشام
 و ».ستیدر خواندن آن ن یچ اشکالیبه صورت مختصر و کوتاه خوانده شود، ھ ،مغرب

 ز اشاره رفته است.]ین »البحر الرائق«و  »ةياحلل« ،»ريالفتح القد«ن موضوع در کتاب یبد
نماز  ی راد خطبهیا یدر روز جمعه برا بینماز نفل در آن ھنگام که خط* گزاردن 

 ج امبریرا پیگردد؛ [ز غکه از نماز فرض جمعه فار آنگاهد؛ تا یآ یرون میجمعه، ب
 ا قُ ذٰ اِ «د: یفرما یم

ْ
ِ  َت ل ُ  مَ وْ يَ َك بَ احِ صٰ ل

ْ
ِ  ، وَ ْت ِص نْ اَ  ةِ عَ مُ اجل

ْ
(ابن ماجه  »َت وْ غَ لَ  دْ قَ �َ  ُب ُط َ�ْ  امُ مٰ اال

 ی: ساکت شو؛ سخن باطلیبه دوستت گفت ،امام ی ھرگاه ھنگام خطبه«)؛ ییو نسا
 .]»یا گفته



 ١٢٥  نماز کتاب

ن ی، از ااندن نماز سّنتنماز؛ و تنھا، خو ی گزاردن نماز نفل به ھنگام گفتن اقامه* 
بدون  -ز یرا که نماز سّنت صبح در ھنگام اقامه و پس از آن نیاست؛ [ز حکم مستثنا

ن داشته باشد یقی ،شخص چه چناناگر  ؛شود یخوانده م ،مسجد ی در گوشه -ت یکراھ
 ابد.ی یکه امام را در رکعت دوم درم

ٰ الصَّ  ِت مَ يْ �ِ ا اُ ذٰ اِ «د: یفرما یم ج امبریو پ ٰ فَ  ةُ ال ٰ  َص ال  اِ  ةَ ال
َّ

 ال
ْ
، ی(مسلم، ترمذ »ة�َ وْ تُ كْ مَ  ال

جز  یازچ نمیفرض اقامه شد، خواندن ھ ھرگاه نماز«ابن ماجه)؛  و ییابوداود، نسا
 .]»ستیز نیھمان فرض جا

ش از نماز یپ یعنید؛ اگر چه در منزلش باشد؛ [یش از نماز عیپ ،ن نفلدخوان *
 دگاه.]ید، نماز نفل نخواند، نه در منزلش و نه در عیع

د در یپس از نماز ع چه چناناگر  یعنیدگاه؛ [ید در عیاز نماز ع خواندن نفل پس *
 ز است.یت جایبدون کراھ یمنزلش نماز نفل را خواند، نماز و

  مَ وْ يَ  �ّٰ َص  ج يِبَّ انلَّ  نَّ اِ «د: یگو بابن عباس
ْ
 رَ  رِ طْ فِ ال

ْ
َ ْ�ِ تَ عَ � ٰ  ا وَ هٰ لَ بْ �َ  ِلّ َص يُ  مْ ، ل  ال

قبل  ؛دو رکعت نماز خواند ،د فطریروز ع ج امبریپ«)؛ یی، مسلم و نسای(بخار »اهٰ دَ عْ �َ 
 .]»را نخواند یگریو بعداز آن، نماز د

شوند؛  یکجا و جمع خوانده میبه صورت  عرفهن دونماز ظھر وعصر که در یدر ب *
د در یگر خواند، در آن صورت نبایظھر را با ھمد ی، نمازھاعرفهدر  یھرگاه حاج یعنی[
ز یظھر را ن یھا ن آن دو، سّنتید در بینماز نفل بخواند؛ و فراتر از آن نباھا  آن نیب

 بخواند.]
کجا گزارده یبه صورت جمع و  مزدلفهاء که در شن دو نماز مغرب و عیدر ب *

مغرب و عشاء را در وقت  ین مزدلفه، نمازھایدر سرزم یھرگاه حاج یعنیشوند؛ [ یم
نماز نفل بخواند. و  ھا، آن انیم ی د در فاصلهین صورت نباآگر خواند، در یعشاء با ھمد

 ھا، آن نیدر ب ج امبریرا پین آن دو، سّنت مغرب را بخواند؛ زید در بیفراتر از آن، نبا
 به و مسند بزار)]یش یرا نخوانده است. (مصّنف ابن اب یتچ نماز نفل و سنّ یھ

م یکه فرد نمازگزار از آن ب یبه ھنگام تنگ بودن وقت نماز فرض؛ [به طور *
فوت  یبه گزاردن نفل مشغول شود؛ نماز فرض از و چه چنانداشته باشد که اگر 

 شود.] یم

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پیا باد شکم؛ زیشاب و مدفوع [و یبه ھنگام فشار پ * ٰ َص ال  ةَ ال
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ٰ  وَ  امِ عٰ الطَّ  ةِ رْضَ حِبَ  َ  هُ عُ افِ دٰ يُ  وَ هُ   وَ ال
ْ

در حالت «(مسلم، ابوداود و ابن ماجه)؛  »انِ ثٰ بَ خْ اال
ن رو، نماز چه فرض باشد و یاز ا »ست.ین یحاضر بودن غذا و فشار ادرار و مدفوع، نماز

 شاب، مدفوع و باد شکم مکروه است.]یچه نفل، به ھنگام فشار پ
گرسنه باشد و در نفس  ،که شخص یبه ھنگام حاضر شدن غذا؛ البته در صورت *

 افت.ی یغذا م یبه سو یدیل شدیش، میخو
ت فرد نمازگزار را به یشه و توجه و عنایکه فکر و اند یزیبه ھنگام حاضر بودن چ *

نمازگزار،] خلل وارد  یو روحان یده و به خشوع و خضوع [جسمانیخود مشغول گردان
نقش و نگاردار نماز خواند؛ سپس  یلباسر د ج امبرید: پیگو لشهیرا عاید؛ [زینما

ٰ عْ اَ  ِ�ْ تْ لَ غَ شَ «فرمود:   ا اِ هٰ ا بِ وْ بُ هَ ذْ ؛ اِ هِ ذِ هٰ  مُ ال
َ

  ؛ وَ مٍ حْ جَ  يِبْ اَ  يل
ْ
 بِ  ِ�ْ وْ تُ أ

و  ی(بخار »هِ تِ يَّ انِ جٰ بِ نْ اَ
د یابوجحم ببر ین لباس، مرا به خود مشغول کرد، آن را برایا ینقش و نگارھا«مسلم)؛ 
 ».]دیاوریم بی(لباس ساده و بدون نقش و نگار) او را برا هیو انبجان
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  َباُب 

َ
 َذاِن األ

َذانُ  ُسنَّ 
َ
َدةً  ُسنَّةً  ،َواإلِقَاَمةُ  األ َداءً  ؛ُمنَفرًِدا لَو وَ  لِلَفَرائِِض  ُمَؤ�ِّ

َ
و أ

َ
و َسَفًرا ؛قََضاءً  أ

َ
ا أ  َحرَضً

 لِلنَِّساءِ  ُكرَِها وَ  ؛لِلرَِّجالِ 
ُ  وَ  هِل  يِف  يَُ�ربِّ وَّ

َ
رَ�ًعا أ

َ
لَفاِظه َكبَايِق  آِخِره تَ�ِب�َ  يُثَ�َّ  وَ  أ

َ
  وَ  ؛أ

َ
َهاَدتَ�ِ  يِف  تَرِجيعَ  ال  .الشَّ

َالةُ « الَفجرِ  َفَالِح  بَعدَ  يَِز�دُ  وَ  ؛ِمثلُه َواِإلقَاَمةُ  تَ�ِ  »انلَّومِ  ِمنَ  َخ�ٌ  اَلصَّ  فََالِح  بَعدَ  وَ  َمرَّ
َالةُ  قَاَمِت  قَد« اِإلقَاَمةِ  تَ�ِ  »الصَّ ُل  وَ  .َمرَّ َذانِ  يِف  َ�تََمهَّ

َ
 و  اِإلقَاَمةِ  يِف  �رُِسعُ  وَ  األ

َ
 ءُ يُ�زِ  ال

نَّه ُعِلمَ  إِن وَ  بِالَفارِسيَّةِ 
َ
َذانٌ  �

َ
ظَهرِ  يِف  أ

َ
 األ

ن �َستَِحبُّ  وَ 
َ
نَّةِ  اَعلًِما ،َصاحِلًا الُمؤَذِّنُ  يَُ�ونَ  أ وقَاِت  وَ  بِالسُّ

َ
َالةِ  أ  ،وُضوءٍ  ىلَعَ  وَ  الصَّ

  الِقبلَةِ  ُمستَقِبَل 
َّ

ن إِال
َ
ن وَ  َراِكبًا يَُّ�ونَ  أ

َ
َعَل  أ ُذنَيهِ  يِف  إِصبََعيهِ  �َّ

ُ
ن وَ  أ

َ
َل  أ َوِّ  يَِمينًا وَجَهه �ُّ

َالةِ    َصوِمَعِته يِف  �َستَِديرُ  وَ  بِالَفَالِح  �ََساًرا وَ  بِالصَّ
َذانِ  بَ�َ  يَفِصُل  وَ 

َ
َالةِ  الُمَالِزُمونَ  َ�رُضُ  َما بَِقدرِ  َواِإلقَاَمةِ  األ  الَوقِت  ُمَرااَعةِ  َمعَ  لِلصَّ

و قَِصارٍ  آيَاٍت  ثَالِث  قَِراَءةِ  قَدرَ  �َِسكتَةٍ  الَمغرِِب  يِف  وَ  الُمستََحبِّ 
َ
 ُ�ثَوُِّب  وَ  ؛ُخُطَواٍت  ثََالِث  أ

َذانِ  بَعدَ  َكَقوهِل 
َ
َالةُ « األ َالةُ  الصَّ  ».ُمَصلِّ� يَا اَلصَّ

َذانُه وَ  الُمحِدِث  إِقَاَمةُ  وَ  اتلَّلِح�ُ  يَ�َرهُ  وَ 
َ
َذانُ  وَ  أ

َ
  َصيِبٍّ  وَ  اجلُنُِب  أ

َ
 وَ  َ�نُونٍ  وَ  يَعِقُل  ال

ةٍ  وَ  ُسكَرانٍ 
َ
مُ  وَ  قَاِعدٍ  وَ  فَاِسٍق  وَ  ِامَرأ َذانِ  ِخَاللِ  يِف  الالَكَ

َ
 إِاَعَدتُه �َستَِحبُّ  وَ  ؛اِإلقَاَمةِ  يِف  وَ  األ

 .الِمرصِ  يِف  اجلُُمَعةِ  يَومَ  ِلُظهرٍ  يَ�َرَهانِ  وَ  ؛اِإلقَاَمةِ  ُدونَ 
  َوَ�َذا يُِقيمُ  وَ  لِلَفائِتَةِ  يُؤَذِّنُ  وَ 

َ
و�

ُ
َذانِ  ُدونَ  اِإلقَاَمةِ  تَركُ  َوُ�ِرهَ  ؛الَفَوائِِت  ِأل

َ
 إِن ابَلَوايِق  يِف  األ

َدَ  مَسَك  ،ِمنهُ  الَمسنُونَ  َسِمعَ  إَِذا وَ  ؛الَقَضاءِ  َ�ِلُس  ِاحتَّ
َ
 وَ  احلَيَعلَتَ�ِ  يِف  َحوقََل  وَ  ِمثلَه قَاَل  وَ  أ

و »بََررَت  وَ  َصَدقَت « قَاَل 
َ
َالةُ « الُمؤَذِّنِ  قَولِ  ِعندَ  »اهللاُ  َشاءَ  َما« أ  َداَع  ُ�مَّ  »انلَّومِ  ِمنَ  َخ�ٌ  الصَّ

عَوةِ  َهِذهِ  رَبَّ  اَللَُّهمَّ « :َ�يَُقوُل  بِالوَِسيلَةِ  ةِ  ادلَّ َالةِ  اتلَّامَّ ًدا آِت  الَقائَِمةِ  َوالصَّ  الوَِسيلَةَ  ُ�َمَّ
 ».وََعدتَّه اذِلي َ�ُموًدا َمَقاًما َوابَعثهُ  َوالَفِضيلَةَ 
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عبارت است از:  اصطالح شرع و فقهاست؛ و در » اعالم« یدر لغت به معنا اذان[
 یآن، قرآن و سّنت نبو یل شرعیمخصوص. و دل یز با الفاظدن وقت نمایاعالم فرارس

 و اجماع اّمت است.

لَٰوةِ ٱ�َذا نَاَدۡ�ُتۡم إَِ� ﴿ د:یفرما یخداوند م َُذوَهاٱ لصَّ َّ�  ۚ  ]٥٨[المائدة:  ﴾ُهُزٗو� َولَعِٗبا
استھزا د، نماز را به باد یخوان یبه نماز م  د و مردمان را)ییگو یکه (اذان م یھنگام ،آنان«
 . »دھند یاش قرار م چهیرند و بازیگ یم

َها ﴿ د:یفرما یز میو ن ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  �َّ ْ ٱفَ  ۡ�ُُمَعةِ ٱَءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ إَِ�ٰ  ۡسَعۡوا

ِ ٱذِۡكرِ  مؤمنان!  یا« ]٩[الجمعة:  ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�َۡيعَۚ ٱَوَذُرواْ  �َّ
د و یذکر و عبادت خدا بشتاب ینماز جمعه اذان گفته شد، به سو ینه برایکه روز آد یھنگام

 .»دید و متوجه باشیشما بھتر و سودمندتر است اگر بدان ین براید. ایداد و ستد را رھا ساز

ٰ الصَّ  ِت رَضَ ا حَ ذٰ اِ «د: یفرما یز مین ج امبریو پ  فَ  ةُ ال
ْ
َ  وَ  مْ �ُ دُ حَ اَ  مْ �ُ لَ  نْ ذِّ ؤَ يُ ل

َ
 مْ �ُ مَّ ؤُ يل

 اَ 
ْ
د و یاز شما اذان بگو یکید یکه وقت نماز فرارس یھنگام«و مسلم)؛  ی(بخار »مْ �ُ رَبُ �

 .»ن شما امامت کندیبزرگتر

َ وْ ا قَ نٰ ابِ زٰ ا غَ ذٰ اِ  نَ اكٰ  ج يِبَّ انلَّ  نَّ اِ «د: یگو سانس  وَ  حَ بِ ْص يُ  يتّٰ ا حَ نٰ وا بِ زُ غْ �َ  نْ �ُ يَ  مْ ماً ل
َ  مْ لَّ  نْ اِ  ، وَ مْ هُ نْ �َ  فَّ ناً كَ ذٰ اَ  عَ مِ سَ  نْ اِ ، فَ رَ ُظ نْ �َ  و مسلم)؛  ی(بخار »مْ هِ يْ لَ عَ  رَ اناً ااَٰغ ذٰ اَ  عْ مَ سْ �
د و نگاه یجنگ یدن صبح نمیرفت تا فرارس یم یبا ما به جنگ قوم ج امبریھرگاه پ«
ھا  آن د، بریشن ینم یداشت؛ و اگر اذان ید، دست نگه میشن یم یکرد: اگر اذان یم

 .»زد یخون میشب

  نَّ اِ «فرموده است:  ج امبرید: پیگو سهیلت اذان، معاویو در مورد فض
ْ
 ُل وَ طْ اَ  ْ�َ �ِ ذِّ ؤَ مُ ال

  مَ وْ يَ  اً اقنٰ عْ اَ  اِس انلّٰ 
ْ
مردم  ی امت از ھمهیھمانا گردن مؤذنان در روز ق«(مسلم)؛  »ةِ امَ يٰ قِ ال

 .»بلندتر است
از پدرش  یمازن یانصار ی صعصعه یبن ابو عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن 

ْ اِ «خطاب به من فرمود:  ج امبریپ :بدو گفت سیرخدد ینقل کرده است که ابوسع ّ�ِ 
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ِ َك ارٰ اَ 
ُ

  بُّ حت
ْ
ٰ  وَ  مَ نَ غَ ال

ْ
ٰ الصَّ بِ  َت نْ ذَّ اَ فَ َك تِ يَ ادِ بٰ  وْ اَ َك مِ نَ �َ  يِفْ  َت نْ ا كُ ذٰ اِ ؛ فَ ةَ يَ ادِ ابل َك تَ وْ َص  عْ �َ ارْ فَ  ةِ ال

ٰ  هُ نَّ اِ ؛ فَ اءِ دٰ انلَّ بِ  َ ال   َت وْ َص  يدَ مَ  عُ مَ سْ �
ْ
ٰ  وَّ  نٌّ جِ  نِ ذِّ ؤَ مُ ال ْ  اِ ال ٰ  وَّ  ٌس �  اِ  ءٌ  يَشْ ال

ّٰ
ُ  دَ هِ  شَ ال

َ
  مَ وْ يَ  هل

ْ
 »ةِ امَ يٰ قِ ال

؛ پس ھر وقت با ینم که گوسفند و صحرا را دوست داریب یم«)؛ ییو نسا ی(بخار
را که یبلند کن؛ زت را ی، صداینماز اذان گفت یو برا یا در صحرا بودیگوسفندانت 

او  یامت برایشنود، در روز ق یمؤذن را م یکه صدا یگریز دیجن، انسان و ھر چ
 .»دھند یم یگواھ

خواست که  ج امبرید: پیدر مورد روش اذان گو سد بن عبد ربهیو عبدالله بن ز
ن کار را ناپسند ی، ایھنگام نماز، ناقوس زده شود؛ اّما به خاطر مشابھت با نصار

گشت؛ دو لباس سبز بر تن و  یبه دورم م یدم که مردیدر خواب د یشب .تدانس یم
گفت:  ؟یفروش ین ناقوس را میا ایخدا! آ ی بنده یدر دست داشت. بدو گفتم: ا یناقوس
ا تو را به یم. گفت: آیخوان ی؟ گفتم: با آن، مردم را به نماز فرامیچه کار دار ،با آن

اهللا اكرب اهللا اكرب، اهللا اكرب اهللا «نکنم؟ گفتم: بله. گفت: بگو:  ییبھتر از آن راھنما یزیچ

اكرب، اشهد ان ال اله اال اهللا، اشهد ان ال اله اال اهللا، اشهد انّ حممداً رسول اهللا، اشهد انّ 

الفالح، اهللا  عىل يّ الفالح، ح عىل يّ الصالة، ح عىل يّ الصالة، ح عىل يّ حممداً رسول اهللا، ح

 .»رب، ال اله اال اهللاكرب اهللا اك

رفتم و آنچه را در خواب  ج دار شدم، نزد رسول خدایب ید: صبح وقتیگو سعبدالله

اگر «؛ »اهللاُ  اءَ شٰ  نْ اِ  قٌّ ا حَ �ٰ ؤْ الرُّ  هِ ذِ هٰ  نَّ اِ «فرمود:  ج امبریش بازگو کردم. پیده بودم، براید
و از آن پس  . سپس دستور داد که اذان گفته شود»ا، حق استین رؤیخدا بخواھد، ا

 ، ابوداود و ابن ماجه).]ی(ترمذ». گفت ین صورت، اذان میبه ھم سبالل
است؛ خواه شخص  سّنت مؤکده، نماز فرض یدر حق مردان، برا اذان و اقامه

ا یرا ادا کند  ی؛ و خواه نماز وقتییا] به صورت تنھاینمازگزار نماز را [به جماعت بگزارد 
م یمق یعنیا در َحَضر؛ [یدر سفر باشد  ،خواه فرد نمازگزارنماز فوت شده را قضا آورد؛ و 

 یگانه و نماز جمعه، سّنت مؤکده است و برا پنج ینمازھا یباشد. و اذان گفتن برا
نفل، نماز  یسّنت، نمازھا ید قربان، نمازھاید فطر، نماز عیگر نمازھا، مانند: نماز عید

ت و یگونه مشروع چی، ھیاه گرفتگو م یدگرفتگیاستسقاء (طلب باران)، و نماز خورش
 ندارد.] یاعتبار
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ت شده یروا بابن عمررا که از یباشد، [ز یمکروه م ،در حق زنان اذان و اقامهو 
گو در اّول اذان،  دانست.] و اذان یکروه و ناپسند مم ،زنان یکه اذان و اقامه را برااست 

د، ھمانند سائر ی] بگواهللا اكرببار [ز دو ید؛ و در آخر اذان نی] بگواهللا اكربر [یچھار تکب
 شوند. یاذان [که دوبار گفته م الفاظ و جمالِت 

اهللا اكرب اهللا اكرب، اهللا اكرب اهللا اكرب، اشهد ان ال اله « و الفاظ و جمالت اذان عبارتند از:

 يّ ، حاال اهللا، اشهد ان ال اله اال اهللا، اشهد انّ حممداً رسول اهللا، اشهد انّ حممداً رسول اهللا

الفالح، اهللا اكرب اهللا اكرب، ال اله اال  عىل يّ الفالح، ح عىل يّ الصالة، ح عىل يّ الصالة، ح عىل

 .»اهللا

شتر آمد؛ و مستحب یپ سد بن عبد ربهیث عبدالله بن زی، حدروش اذانو در مورد 

 ج امبرید: پیگو سد؛ عمر بن خطابیک نفس بگویرا با  اهللا اكرباست که مؤذن، دو 

  اَل ا قٰ ذٰ اِ «فرمود: 
ْ
 اَ  هللاُ : اَ نُ ذِّ ؤَ مُ ال

ْ
 اَ  هللاُ اَ  رَبُ �

ْ
رَبُ : مْ �ُ دُ حَ اَ  اَل قٰ ، فَ رَبُ �

ْ
رَبُ اَُهللا اَ�

ْ
: اَل قٰ  مَّ ، �ُ اَُهللا اَ�

  نْ اَ  دُ هَ شْ اَ 
ّٰ

 اِ  هلَٰ  اِ ال
َّ

 اهللاُ : اَل ، قٰ  اهللاُ ال
َّ

 ِاهٰلَ ِاال
ّٰ

ھرگاه مؤذن «(مسلم و ابوداود)؛  ...»اَْشَهُد اَْن ال

و جواب او را داد؛ سپس  اهللا اكرب اهللا اكرباز شما گفت:  یکی، و اهللا اكرب اهللا اكربگفت: 

اشهد ان ال اله اال از شما در پاسخ گفت:  یکی، و اشهد ان ال اله اال اهللامؤذن گفت: 

ک یرا با  اهللا اكربدو ، ن که مؤذنیکند بر ا یداللت مآشکار  ث به طورین حدی؛ ا...»اهللا
 اذان ھم به ھمان صورت پاسخ بدھد.] ی نفس بخواند و شنونده

شهد انّ حممداً «[و  »اشهد ان ال اله اله اهللا[«» نیشھادت«[و در اذان] به ھنگام گفتن 

ن با ی: عبارت است از دو بار تکرار شھادتعیترجوجود ندارد. [» عیترج«،] »رسول اهللا
نظران  دگاه علماء و صاحبیآھسته؛ و از د یبلند، پس از دو بار گفتن آن با صدا یصدا
 سّنت است.]» عیترج«، در اذان، یمذھب شافع یفقھ

ن تفاوت یاست؛ با ا» اذان«ز مثل [الفاظ و جمالت] ین» اقامه] «الفاظ و جمالتو [

جمالت د. [و یبگو »ةُ ٰال لصَّ ا تِ امَ قٰ  دْ قَ «در اقامه، دوبار  »الفالح عىل يّ ح«که پس از گفتن 

 ن صورت است:یبد و الفاظ اقامه

رَبُ 
ْ
رَبُ اَُهللا اَ�

ْ
رَبُ ، اَُهللا اَ�

ْ
رَبُ اَُهللا اَ�

ْ
 اَْشَهُد اَْن ، اَُهللا اَ�

ّٰ
 اهللاُ ال

َّ
 اَْشَهُد اَْن ، ِاهٰلَ ِاال

ّٰ
 اهللاُ ال

َّ
، ِاهٰلَ ِاال
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داً رَُسْوُل اهللاَْشَهُد اهللا،  ُل وْ سُ داً رَ مَّ ُ�َ  نَّ اَ اَْشَهُد  الصالة،  ىلع الصالة، يحّ  ىلع ، يحّ اَنَّ ُ�َمَّ
الفالح، قد قامت الصالة؛ قد قامت الصالة؛ اهللا اكرب اهللا اكرب،  ىلع الفالح، يحّ  ىلع يحّ 

 .]»ال اهل اال اهللا

ٌ خَ  ةُ ٰال لصَّ اَ « ی ، دوبار جمله»الفالح عىل يّ ح«، پس از گفتن اذان بامدادو در   نَ مِ  ريْ

ت است که یروا سکند. [از ابومحذوره را اضافه» بھتر از خواب است ،نماز«؛ »مِ وْ النَّ 

 عىل يّ الفالح، ح عىل يّ ح«اذان را بدو آموزش داد؛ و در آن آمده است که:  ج امبریپ

ن جمله در اذان صبح گفته ی؛ ا» من النومري من النوم؛ الصالة خريالفالح؛ الصالة خ

 ).یی(نسا» ال اله اال اهللا اهللا اكرب اهللا اكرب،شود؛ 

) از ابن ارسالن نقل کرده است: ١٢٠/١( »سبل السالم«در کتاب  یر صنعانیو ام

دار یب یدر اذان صبح است؛ چون برا ،) من النومريالصالة خگفتن ( بیتثوت یمشروع
 ]اند.  دهیاست که خواب یکردن کسان
د و یبگو یو درنگ و تأنّ  یو آھستگ ید جمالت و الفاظ اذان را به آرامیمؤذن با

 ید. و گفتن اذان به زبان فارسیو سرعت ادا نما یالفاظ و جمالت اقامه را به کوتاھ
ن یکند؛ اگر چه دانسته شود که آن اذان است؛ بنا به ظاھرتر یت نمیست و کفایز نیجا

ر از یغ یست؛ پس اگر با زبانیح نیصح ین رو، اذان گفتن جز به زبان عربیقول. [از ا
ا یست؛ خواه دانسته شود که آن اذان است، یح نیاذان گفت، اذان او صح یزبان عرب

 دانسته نشود.]
 ده است:]یکه در اذان، مستحب و پسند ی[موارد

 گو، مستحب است که: فرد اذان یو برا
 سته و برازنده باشد.یکوکار و شایصالح و ن ی* فرد

گاه باشد. یھا * [نسبت به] سّنت  اذان، دانا و آ
 نماز، دانا باشد. یھا * نسبت به وقت

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پی* مؤذن با وضو و طھارت باشد؛ [ز  اِ  نُ ذِّ ؤَ يُ  ال
ّٰ

 »ءٌ يِضّ وَ تَ  مُ ال
 .]»دیفقط شخص با وضو، اذان گو«)؛ ی(ترمذ

ثابت شده و  ج امبرین عمل از پیرا ایستد؛ [زی* مؤذن به ھنگام اذان، رو به قبله با
ن است که به یبر ا ،د: اجماعیان مسلمانان ادامه دارد. ابن منذر گویز در میتا به امروز ن
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بھتر و رساتر است؛ و  ،دنیشن یسّنت است؛ چون برا ،ستاده اذان گفتنیحالت ا
 ج امبر خدایپ ستد؛ چرا که مؤذناِن ین سّنت است که مؤذن رو به قبله بایھمچن

ا ِگل و یگفتند.] مگر آن که مؤذن [به خاطر ضرورت سفر  یھمواره رو به قبله اذان م
تواند به ھنگام اذان، رو به قبله  ی] در حالت سواره باشد، [که در آن صورت میال

 نباشد.]
 ج ول خداسرا ریش را در دو گوش خود قرار دھد؛ [زیو انگشت خود* مؤذن، 

نھادن «(ابن ماجه)؛  »َك تِ وْ َص لِ  عُ �َ رْ اَ  هُ نَّ اِ «ن کار فرمان داد و فرمود: یرا بد سبالل
 .»کند یھا، به ھنگام اذان، تو را در رساتر شدن آوازت کمک م انگشت در گوش

 رَ «د: یگو سفهیحجو ابو
َ
ٰ بِ  ُت يْ أ  يِفْ  اهُ عٰ بَ ْص اِ  ا وَ نٰ اهُ هٰ  ا وَ نٰ ا هُ هٰ  اهُ فٰ  عُ بِ تَّ يَ  وَ  رُ وْ دُ يَ  وَ  نُ ذِّ ؤَ يُّ ًال ال

د یچرخ یگفت و به ھنگام اذان گفتن، م یکه اذان م دمیرا د سبالل«)؛ ی(ترمذ »هِ ينَ اُذُ 

نجا و آنجا (راست و چپ) ی) به ا»الفالح عىل يّ ح«و  »الصالة عىل يّ ح«و دھانش را (به 
 ».]داد یش قرار میھا ش را در گوشیچرخاند و دو انگشت خو یم

ش را به سمت راست و به ھنگام ی، صورت خو»الصالة عىل يّ ح«به ھنگام گفتن  *

 هُ نَّ اِ «د: یگو سفهیرا ابوجحی، صورت خود را به سمت چپ بگرداند؛ [ز »الفالح عىل يّ ح«

 رَ 
َ
ٰ بِ  َي أ  عَ جَ فَ : اَل . قٰ نُ ذِّ ؤَ يُّ ًال ال

ْ
َ ا بِ نٰ اهُ هٰ  ا وَ نٰ اهُ هٰ  اهُ فٰ  عُ بَّ تَ تَ اَ  ُت ل

ْ
و مسلم)؛  ی(بخار »انِ ذٰ اال

که به سمت د: من دھان بالل را یگو سفهیگفت. ابوجح یدم که اذان میرا د سبالل«
 ».]کردم یچرخاند، نگاه م یراست و چپ م

که  یی: بناصومعهاند. [خش را در صومعه و حجره بچریبه ھنگام اذان، صورت خو *
گفتن  یبرا یین بناھایگذشته، چن یھا به شکل مخروط باشد و غالبًا در زمان ،سر آن

 اند.] شده یاذان، انتخاب م
بند به نماز یکه پا یاندازد که اشخاصیفاصله ب یا ان اذان و اقامه، به اندازهیدر م *

که  یجماعت ھستند، بتوانند به نماز حاضر شوند و به جماعت برسند؛ البته در صورت
از فوت شدن وقت  چه چنانن رو، اگر یرد. [از اینظر بگ را درنماز  مستحِب  وقِت 

 اندازد.یر نید، پس نماز را به تأخیترس یمستحب نماز م
که شخص نمازگزار بتواند  یا ن اذان و اقامه به اندازهیالزم است که ببه ھر حال، 

ر ینماز و حضور در آن آماده کند، فاصله وجود داشته باشد؛ چرا که در غ یخود را برا
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 رود. ین مینماز است از ب ین صورت، غرض از گفتن اذان که ھمان آماده شدن برایا
ن نشده است؛ لذا یین فاصله تعیا یبرا ینیمع ی چ حّد و اندازهید: ھیگو ابن بطال

 باشد که نمازگزاران بتوانند به جماعت برسند.] یا ن اذان و اقامه، به اندازهیب ی فاصله
ا به یکوتاه،  ی هیقرائت سه آ ی ان اذان و اقامه، به اندازهیو در نماز مغرب، در م *
 برداشتن سه قدم، فاصله قرار دھد. ی اندازه

ٰ لصَّ اَ «د: ین بگوینماز فراخواند و چن یاذان، مردم را به سو و اذان گو، پس از ! ةُ ال
ٰ لصَّ اَ   .»نماز ید به سوینماز؛ بشتاب ید به سوینمازگزاران! بشتاب یا«؛ !»ْ�َ ِلّ َص ا مُ يٰ ! ةُ ال

 که در اذان، مکروه است:] ی[موارد
 ر در اذان مکروه است:یموارد ز

 وضو. یاقامه گفتن و اذان دادن شخص ب *
 اذان گفتن شخص جنب و ناپاک. *
 ص نباشد.یز و تشخییقدرت تم یکه عاقل و دارا یا اذان گفتن بچه *
 وانه.یاذان گفتن شخص د *
 اذان گفتن شخص مست. *
 اذان گفتن زن. *
 بند و بار؛ ھرزه؛ خوشگذران.] یاش؛ َالوات؛ بیاذان گفتن فرد فاسق [ع *
 ینظران اسالم ماع علماء و صاحبرا اجیاذان گفتن شخص در حالت نشسته؛ [ز *

دن و یشن یسّنت است؛ چون برا ،ستاده اذان گفتنیبر آن است که به حالت ا
 شنواندن، بھتر و رساتر است.]

 یاذان گو، در اثنا چه چنانن رو، اگر یاذان و اقامه؛ از ا یسخن گفتن در اثنا *
 یول ؛دیاعاده نما ش رایمستحب است که اذان خو یو یاذان و اقامه، سخن گفت، برا

 باشد. یاقامه مستحب نم ی اعاده
 یخواندن نماز ظھر در روز جمعه، آن ھم در شھر [ یو اذان و اقامه گفتن برا *

 شود،] مکروه است. یکه در آن نماز جمعه بر پا م
د ینماز فوت شده، ھم اذان بگو یقضا شد، در آن صورت برا یک نماز از ویو ھرگاه 

 ،ک وقتیفوت شد [و خواست تا در  ین نماز از ویھرگاه چند ،نینو ھم اقامه؛ و ھمچ
د و ھم ی، ھم اذان بگوین نماز فوتینخست یبرا ،اورد،] در آن صورتیھمه را قضا ب

 ،ن طور که اگر خواستیزاد و مختار است؛ اآ، یفوت یگر نمازھایاقامه؛ [و در مورد د



 ١٣٥  نماز کتاب

تواند تنھا به گفتن  یاگر ھم خواست مد؛ و یھر نماز، اذان و اقامه بگو یتواند برا یم
 د.]یاقامه، اکتفا نما

ھمه را  یعنی، مّتحد باشد؛ [یفوت ینمازھا ی ھمه ِن دن، ھرگاه مجلس قضا آوریبنابرا
د و ھم اقامه؛ در آن ی، ھم اذان بگوین نماز فوتینخست یاورد؛ و برایک وقت قضا بیدر 

 د.ید و اقامه را ترک نمایاذان بگو، یفوت یگر نمازھاید یمکروه است که براصورت] 
ش یبرا ،د، [در آن صورتیگو شن را از اذان ناذان مسنو یصدا یو ھرگاه کس

د و آنچه را که مؤذن یش دست بشویخو یھا مستحب است که] از کارھا و مشغله

 عىل يّ ح«و  »الصالة عىل يّ ح« گو اذانن تفاوت که ھرگاه ید؛ با اید، تکرار نمایگو یم

 .»ال حول و ال قوة اال باهللا«د: ید، او بگویگو یم »الفالح

راست «؛ »َصَدّقَت و بَررَت «د: یگفت، او بگو » من النومريالصالة خ«گو،  و ھرگاه اذان

َ مٰ  وَ  نَ [اكٰ  اهللاُ  اءَ ا شٰ مٰ «د: ین بگویا چنیو ؛ »یکو گفتیو ن یگفت َ  مْ ا ل َ  ◌ْ أشَ � ؛ »]نْ �ُ يَ  مْ ل
 ».]شود ینخواھد، نمشود؛ و آنچه  یآنچه خدا خواھد [م«

گو و ھم فرد شنونده،  رسد، ھم فرد اذان یان می[پس از آن که اذان به پا آنگاهو 

ٰ الصَّ  وَ  ةِ امَّ اتلّٰ  ةِ وَ عْ ادلَّ  هِ ذِ هٰ  ِبّ رَ  مَّ هُ للّٰ اَ «د: نیله کنند و بگوی] طلب وسج امبریپ یبرا  ةِ ال
 
ْ
 دً مَّ ُ�َ  ِت آ ةِ مَ ائِ قٰ ال

ْ
  وَ  ةَ لَ يْ سِ وَ ا ال

ْ
ْ قٰ مَ  هُ ثْ عَ ا�ْ  ، وَ ةَ لَ يْ ِض فَ ال ِ ودً مُ اماً �َّ

َّ
 یخداوندا! ا«؛ »تّهُ دْ عَ وَ  يْ ا اذل

عطا فرما و  ج لت را به محمدیله و فضین دعوت کامل و نماز بر پا شده؛ وسیپروردگار ا
، مبعوث یا که بدو وعده داده یا ز، او را به مقام محمود و ستودهیدر روز رستاخ

 .»گردان

ُ وْ قُ اء �َ دٰ انلِّ  مُ تُ عْ مِ ا سَ ذٰ اِ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سدی[ابوسع   ُل وْ قُ �َ ا مٰ  َل ثْ ا مِ وْ ل
ْ
 »نُ ذِّ ؤَ مُ ال

 .»دیید، بگویگو ید، مثل آنچه که مؤذن میدیھرگاه اذان را شن«و مسلم)؛  ی(بخار

 اهللا اكرب اهللا اكرباز شما با  یکیھرگاه «فرمود:  ج امبرید: پیگو سو عمر بن خطاب

اشهد انّ حممداً د: یمؤذن، بگو اشهد انّ حممداً رسول اهللا، و با اهللا اكرب اهللا اكربد: یمؤذن، بگو

 عىل يّ ح، و با ال حول و ال قوة اال باهللاد: یمؤذن، بگو الصالة عىل يّ ح، و با رسول اهللا

اهللا اكرب د: یمؤذن، بگو اهللا اكرب اهللا اكرب، و با ال حول و ال قوة اال باهللاد: ی، بگومؤذن الفالح

» شود. ید، وارد بھشت میبگو ال اله االّ اهللامؤذن، از ته قلب،  ال اله االّ اهللا؛ و با اكرباهللا 



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ١٣٦

 (مسلم و ابوداود.)

  مُ تُ عْ مِ ا سَ ذٰ اِ «فرمود:  یدم که میشن ج امبرید: از پیگو بو عبدالله بن عمر
ْ
 نَ ذِّ ؤَ مُ ال

ُ وْ قُ �َ  َّ وْ لُّ َص  مَّ ؛ �ُ ُل وْ قُ �َ ا مٰ  َل ثْ ا مِ وْ ل َّ  �ّٰ َص  نْ مَ  هُ نَّ اِ ، فَ ا يلَعَ ٰ َص  يلَعَ  مَّ اً؛ �ُ رْش عَ  هِ يْ لَ ا عَ هٰ اُهللا بِ  �َّ َص ًة، ال
  يِلَ  وا اهللاَ لُ سَ 

ْ
َ  يِف  ةٌ لَ ْ�ِ ا مَ هٰ نَّ اِ ؛ فَ ةَ لَ يْ سِ وَ ال

ْ
ٰ  ةِ نَّ اجل  اِ  يِغْ بَ نْ  تَ ال

ّٰ
 نَ وْ �ُ اَ  نْ ا اَ وْ جُ رْ اَ  ؛ وَ ا�ِ ادِ بٰ عِ  نْ مِ  دِ بْ عَ  لِ ال

 سَ  نْ مَ ؛ �َ وَ ا هُ نَ اَ 
َ
  يِلَ  اهللاَ  َل أ

ْ
و  ی(مسلم، ابوداود، ترمذ »ةُ اعَ فٰ الشَّ  هِ يْ لَ عَ  َت لَّ حَ  ةَ لَ يْ سِ وَ ال

د؛ سپس بر من ید تکرار کنیگو ید، آنچه را میدیمؤذن را شن یھرگاه ندا«)؛ یینسا
ک صلوات بفرستد، خداوند در برابر آن، ده ید؛ چون ھر کس بر من یصلوات بفرست
است در بھشت  ید که مقامیله کنیم طلب وسیاز خدا برا آنگاهفرستد؛  یصلوات بر او م

پس  ؛من باشم ،دوارم که آن بندهیشود و ام یاز بندگان خدا داده م یکیکه تنھا به 
 .»گردد یشامل حالش م ،له کند، شفاعتیمن طلب وس یبرا ،که از خداوند یکس

د: یدن اذان بگویھر کس، پس از شن«فرمود:  ج امبرید: پیگو سو جابربن عبدالله

ٰ الصَّ  ، وَ ةِ امَّ اتلّٰ  ةِ وَ عْ ادلَّ  هِ ذِ هٰ  ِبّ رَ  مَّ هُ للّٰ اَ «   ةِ ال
ْ
 مَّ ُ�َ  ِت آ، ةِ مَ ائِ قٰ ال

ْ
  وَ  ةَ لَ يْ سِ وَ داً ال

ْ
 هُ ثْ عَ ا�ْ  وَ  ةَ لَ يْ ِض فَ ال

ِ وْ مُ اماً َ�ْ قٰ مَ 
َّ

». گردد یامت، شامل حال او می؛ شفاعت من در روز ق»هُ تَ دْ عَ وَ  يْ داً اذل
 و ابن ماجه)] یی، نسای، ابوداود، ترمذی(بخار
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َالةِ  ُشُروِط  َباُب    َو  الصَّ

َ
 رَکاِنَهاأ

بُدَّ 
َ

ةِ  ال َالةِ  لِِصحَّ َهاَرةُ  :َشيئًا ِعرِش�نَ  وَ  َسبَعةٍ  ِمن الصَّ  وَ  اجلََسدِ  َطَهاَرةُ  وَ  ؛احلََدِث  ِمنَ  اَلطَّ
ٍس  ِمن َوالَماَكنِ  اثلَّوِب  ِ

َ
كبَتَ�ِ  ايلََديِن  وَ  الَقَدَم�ِ  َموِضعِ  َحىتَّ  َعنهُ  َمعُفوٍّ  َغ�ِ  �  َواجلَبَهةِ  َوالرُّ

َصحِّ  ىلَعَ 
َ
  وَ  .الَعوَرةِ  َسرتُ  وَ  ؛األ

َ
سَفِل  وَ  َجيِبه ِمن َ�َظُرَها يرَُضُّ  ال

َ
 .الِقبلَةِ  ِاسِتقبَاُل  وَ  ؛َذيِله أ

 ِّ ةَ  لَو وَ  َجَهُتَها ،الُمَشاِهدِ  ِلَغ�ِ  وَ  ؛َعيِنَها إَِصابَةُ  :فَرُضه ،اَلُمَشاِهدِ  فَِللَميكِّ ِحيِح  ىلَعَ  بَِمكَّ  وَ  ؛الصَّ
 قَبَل  قَائًِما بِاتلَّحِر�َمةِ  َواِإلتيَانُ  ؛فَاِصٍل  بَِال  َواتلَّحِر�َمةُ  ؛َوانلِّيَّةُ  ؛ُدُخوهِل  ِاعِتَقادُ  وَ  ؛الَوقُت 
ُكوِع  ِاِ�نَائِه  نَفَسه �ُسِمعُ  حِبَيُث  بِاتلَّحِر�َمةِ  َوانلُّطُق  ؛اتلَّحِر�َمةِ  َعِن  انلِّيِّةِ  تَأِخ�ِ  َعَدمُ  وَ  ؛لِلرُّ

َصحِّ  ىلَعَ 
َ
  وَ  ؛الَواِجِب  تَعي�ُ  وَ  ؛الَفرِض  تَعي�ُ  وَ  ؛لِلُمقتَِدي الُمتَابَِعةِ  ِ�يَّةُ  وَ  ؛األ

َ
 �ُشرَتَُط  ال

 انلَّفِل  لُكِّ  يِف  وَ  الَفرِض  َر�َعيَتِ  يِف  آيَةً  لَو وَ  َوالِقَراَءةُ  ؛انلَّفِل  َغ�ِ  يِف  َوالِقيَامُ  ؛انلَّفِل  يِف  اتلَّعِي�ُ 
ةِ  الُقرآنِ  ِمنَ  يَشءٌ  َ�تََع�َّ  لَم وَ  َوالِوترِ  َالةِ  لِِصحَّ   وَ  ؛الصَّ

َ
  ال

ُ
 وَ  يُنِصُت  وَ  �َستَِمعُ  بَل ؛الُمؤَ�مُّ  يَقَرأ

  إِن
َ
ِر�ًما ُكِرهَ  ،قََرأ

َ
ُكوعُ  ؛حت ُجودُ  ؛َوالرُّ دُ  َما ىلَعَ  َوالسُّ  ىلَعَ  لَو وَ  َجبَهتُه َعلَيهِ  �َستَِقرُّ  وَ  ُحجَمه َ�ِ

ه و َكفِّ
َ
نِفه ِمن َصلَُب  بَِما وُُجوً�ا َسَجدَ  وَ  .وَضِعهِ  َ�َلُّ  َطُهرَ  إِن ،ثَو�ِه َطَرِف  أ

َ
  وَ  ،جِبَبَهِته وَ  أ

َ
 ال

نِف  ىلَعَ  االِقِتَصارُ  يَِصحُّ 
َ
  األ

َّ
 َموِضعِ  َعن الُسُجودِ  َ�َلِّ  ِارتَِفاِع  َعَدمُ  وَ  ؛بِاجلَبَهةِ  ُعذرٍ  ِمن إِال

�رَثَ  الَقَدَم�ِ 
َ
ُجودُ  َ�ُزِ  لَم ِذَراٍع  نِصِف  ىلَعَ  َزادَ  إِن وَ  ،ِذَراٍع  نِصِف  ِمن بِأ   السُّ

َّ
 َسَجدَ  لِزمََحةٍ  إِال

كبَتَ�ِ  ايلََديِن  وَضعُ  وَ  ؛َصَالتَه ُمَصلٍّ  َظهرِ  ىلَعَ  َهاي�ِ  ِحيِح  يِف  َوالرُّ  ِمن يَشءٍ  وَضعُ  وَ  ؛الصَّ
َصابِعِ 

َ
ُجودِ  َحالَةَ  الرِّجلَ�ِ  أ رِض  ىلَعَ  السُّ

َ
  وَ  .األ

َ
 تَقِديمُ  وَ  ؛الَقَدمِ  َظاِهرِ  وَضعُ  يَ�يِف  ال

ُكوِع  ُجودِ  ىلَعَ  الرُّ فعُ  ؛السُّ ُجودِ  ِمنَ  َوالرَّ   السُّ
َ

َصحِّ  ىلَعَ  الُقُعودِ  قُرِب  ِاىل
َ
  َوالَعودُ  ؛األ

َ
ُجودِ  ِاىل  ؛السُّ

ِخ�ُ  َوالُقُعودُ 
َ
دِ  قَدرَ  األ رَ�نِ  َعِن  تَأِخُ�ه وَ  ؛التََّشهُّ

َ
َداُؤَها وَ  ؛األ

َ
 َكيِفيَّةِ  َمعِرفَةُ  وَ  ؛ُمستَيِقًظا أ

َالةِ  َُها وَجهٍ  ىلَعَ  الَمفُروَضةِ  اخِلَصالِ  ِمنَ  ِ�يَها َما وَ  الصَّ و ؛الَمسنُونَةِ  اخِلَصالِ  َعِن  ُ�َم�ِّ
َ
 ِاعِتَقادُ  أ

�ََّها
َ
َل  َحىتَّ  فَرٌض  � يَتَنَفَّ

َ
 .بَِمفُروٍض  ال

رَ�نُ  وَ 
َ
ر�ََعةٌ  ،الَمذُكوَراِت  ِمنَ  األ

َ
ُكوعُ  َوالِقَراَءةُ  اَلِقيَامُ  :أ ُجودُ  َوالرُّ  الُقُعودُ  :ِ�يَل  وَ  ؛َوالسُّ

ِخ�ُ 
َ
دِ  ِمقَدارَ  األ ائُِط  ،بَاِ�يَها وَ  ؛التََّشهُّ ةِ  رَشٌط  ،بَعُضَها ؛رَشَ وِع  لِِصحَّ ُ َالةِ  يِف  الرشُّ  َما ُهوَ  وَ  الصَّ

َوامِ  رَشٌط  ،َغُ�هُ  وَ  َهاَخارِجَ  اَكنَ  ِتَها دِلَ  .ِصحَّ



 

 
 ط و ارکان نمازیرامون شرایباب: پ

 ،زیک چی قِت یاست که در حق یزیھر چ»: رکن«است؛ و » رکن«جمع »: ارکان[«
ث متواتر که ی، مانند: قرآن و حدیقطع یل و برھانیداخل بوده و لزوم آن، به دل

 یمراد، داللت قطع ین بر معنایست، ثابت شده باشد؛ و ھمچنینھا  آن در یا شبھه
 شتر از آن را نداشته باشد.یا بی یطور که لفظ آن، احتمال دو معن نیداشته باشد؛ ا
 یبرا یستند، ولینماز داخل ن قِت یه در حقاست ک ییزھایچ»: طیشرا«و مراد از 
ن موارد یاز ا یکی چه چنانکه اگر  یا اند؛ به گونه ینماز، الزم و ضرور یصّحت و درست

ده ی، نام»نماز یھا شرط«زھا به نام ین چیگردد. و ا یح نمیفوت گردد، نماز صح
 شوند.] یم

است که  یضرورز، الزم و یست و ھفت چینماز، مراعات ب یصّحت و درست یبرا
 عبارتند از:

ث«از  یپاک * دَ ث اصغر« یعنی[؛ »حَ دَ ث اكرب«؛ و ییوضو یب»: حَ دَ جنابت و »: حَ

َها ﴿ د:یفرما یرا خداوند بلندمرتبه می؛ زیناپاک ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  �َّ لَٰوةِ ٱَءاَمُنٓوا  لصَّ

ْ ٱفَ  يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ۡغِسلُوا
َ
ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱوُُجوَهُ�ۡم َو� رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ۡمَسُحوا

َ
بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ

� ٱ ْۚ ٱ�ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَ  ۡلَكۡعَبۡ�ِ ُروا هَّ َحٞد ّمِنُ�م  طَّ
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ �ن ُكنُتم مَّ

ۡو َ�َٰمۡسُتُم  ۡلَغآ�ِِط ٱّمَِن 
َ
ْ َماٗٓء �َ  لّنَِسآءَ ٱأ ْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَ فَلَۡم َ�ُِدوا ُموا ْ ٱَتَيمَّ  ۡمَسُحوا

يِۡديُ�م ّمِۡنُهۚ َما يُرِ�ُد 
َ
ُ ٱبِوُُجوهُِ�ۡم َو� يُِر�ُد  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  �َّ

 یمؤمنان! ھنگام یا« ]٦[المائدة:  ﴾٦َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ۥِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ 
خود  ید، و سرھاییھا بشو خود را ھمراه با آرنج یھا ھا و دست د صورتینماز بپاخاست یکه برا

د، خود را ی؛ و اگر ُجُنب بوددییبشوھا  آن یھا خود را ھمراه با قوزک ید و پاھایرا مسح کن
ا یشاب برگشت، یاز پ از شما یکین که یا اید، ین که مسافر باشیا اید، یمار بودید. و اگر بییبشو

 یھا ھا و دست د و با آن بر صورتیکنّمم یت د، با خاک پاکیافتید و آب نیبا زنان مجامعه کرد
خواھد شما  یخواھد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد، بلکه م ید؛ خداوند نمیخود بکش

 . »دیآور یبه جاد که شکر او را ید؛ شایزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نمایرا پاک
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ٰ «اند:  فرموده ج امبریو پ ٰ َص  اهللاُ  ُل بَ قْ �َ  ال ، ابن ماجه و یی، نسای(ترمذ »رٍ وْ هُ ُط  ْ�ِ غَ بِ  ةً ال
 .]»ردیپذ یو طھارت نم یخداوند نماز را بدون پاک«ابوداود)؛ 

را خداوند یکه از آن بخشوده نشده است؛ [ز یاز نجاست ،بدن نمازگزار یزگیپاک *

به » رجز«. و »کن یدور یو پلشت یدیو از پل« ]٥[المدثر:  ﴾٥ۡهُجرۡ ٱفَ  لرُّۡجزَ ٱوَ ﴿ د:یفرما یم
 جامبریباشد؛ و چون پ یو نجاست است؛ و ترک آن، آلوده نشدن بدان م یناپاک یمعنا

ِ  ِت لَ بَ �ْ ا اَ ذٰ اِ «فرمود:  لشهیبه عا
ْ
ٰ لصَّ اَ  يِعْ دَ فَ  ةُ َض يْ احل  مَ ادلَّ ِك نْ �َ  ِ�ْ سِ اغْ فَ  ْت رَ بَ دْ ا اَ ذٰ اِ  وَ  ةَ ال

ْ َص  وَ  آورد، نماز خواندن را ترک کن؛ و  یض به تو رویھرگاه ح«و مسلم)؛  ی(بخار »ِ�ّ
نماز  آنگاهو غسل کن و  یش را بشویض به تو پشت کرد و تمام شد، خون خویھرگاه ح

 .»را بخوان
است؛  سیبه عل ج امبریپ ی ل شرط پاک بون بدن، فرمودهیگر از دالید یکیو 

 ضَّ وَ تَ «سؤال کرد، فرمود: » یمذ« ی درباره سیکه عل آنگاه
ْ
و  ی(بخار »كَ رَ كَ ذَ  ْل سِ اغْ  وَ  أ

 .]»ریو وضو بگ یخود را بشو یآلت تناسل«مسلم)؛ 
که از آن بخشوده نشده است؛ و در پاک بودن  یمکان و محل، از نجاست یزگی* پاک

ھر دو پا و ھر دو دست و ھر دو  یالزم است که جا -تر  حیت صحیبنا به روا -مکان 
 ی ن فرمودهیمحل نماز خواندن، ا یل پاکیز باشد. [و دلیپاک و تم ،یشانیزانو و پ

 هِ يْ لَ ا عَ وْ ُصبُّ «در مسجد ادرار کرد، فرمودند:  یک فرد اعرابیاست که چون  جامبریپ
 .]»دیزیآن بر یک سطل آب بر جای«و مسلم)؛  ی(بخار »اءٍ مٰ  نْ �اً مِ وْ نُ ذَ 

 یکیدر خلوت و تار یحتّ  ،دن آن با لباس پاکیدن عورت. [ستر عورت و پوشیپوش* 
که  ییھا عبارت است از اندام عورتط صّحت نماز است. و یگر از شراید یکیز ین

ُخُذواْ ﴿ را خداوند فرموده است؛یدر نماز بر زن و مرد واجب است؛ زھا  آن دنیپوش
ِ َمۡسِجدٖ 

، خود را (با لباس یدر ھر نمازگاه و عبادتگاھ« ]٣١[األعراف:  ﴾زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ
 .»دییارایکه تقوا نام دارد) ب یکه عورت شما را بپوشاند و با لباس معنو یماد

؛ و مراد از ستر عورت و پوشاندن آنه، یدر آ» نتیز«دگاه مفسران، مراد از یو از د
د؛ و چون یش را بپوشانیخود، عورت یھرگاه نماز خواند یعنینماز است؛ »: مسجد«

ٰ «فرموده است:  ج امبریپ ٰ َص  اهللاُ  ُل بَ قْ �َ  ال  اِ  ٍض ائِ حٰ  ةَ ال
ّٰ

خداوند نماز «)؛ ی(ترمذ »ارٍ مٰ خِبِ  ال
 .»ردیپذ ینم یبالغ را بدون روسر
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مرفوع از  یثین باره حدیدر ا که ھمچنانش است؛ یاز ناف تا زانوھا عورت مردو 

َّ  ْ�َ ا �َ مٰ «ب از پدرش از جّدش آمده که: یعمروبن شع  الرُّ  وَ  ةِ الرسُّ
ْ
(ابوداود،  »ةٌ رَ وْ عَ  ةِ بَ ك

 .»ش استین ناف و زانوھایعورت (مرد)، ب«)؛ یمسند احمد و دارقطن
که  یاز کنار من عبور کرد در حال ج امبریت است: پیروا سیاز جرھد اسلم

  نَّ اِ فَ َك ذَ خِ فَ  ِطّ غَ «فرمود:  ج امبریبر تن داشتم که رانم ظاھر شده بود. پ یا جامه
ْ
 ذَ خِ فَ ال

 .»رانت را بپوشان، چون ران، عورت است«و ابوداود)؛  ی(ترمذ »ةٌ رَ وْ عَ 
ل یش ھنگام نماز، عورت است؛ به دلیھا ر از صورت و دستیزن غ یو تمام اعضا

 اَ «: ج امبریپ ی فرموده
ْ
 رْ مَ ل

َ
 .»زن عورت است ی ھمه«)؛ ی(ترمذ »ةٌ رَ وْ عَ  ةُ أ

ٰ «د: یفرما یگر مید یثیدر حد ٰ َص  اهللاُ  ُل بَ قْ �َ ال  اِ  ٍض ائِ حٰ  ةَ ال
ّٰ

(ابن ماجه، ابوداود  »ارٍ مٰ خِبِ  ال
 .]»کند یقبول نم یرا بدون روسر یچ زن بالغیخداوند نماز ھ«)؛ یو ترمذ

ن ییگر،] از پاید یا کسیبانش به عورت نگاه کرد و [یکه از درون گر یو در صورت
 رساند. ی[به صّحت نماز] نم یانینمود، زدامنش به عورت نگاه 

ک است یکعبه نزد ی که در مّکه است [و به خانه یکس یآوردن به قبله؛ برا ی* رو
آورد و  یکعبه رو ی ن خانهیع یآن توانا است، فرض است که به سو ی و] بر مشاھده

 ی نهکه بر مشاھده نمودن خا یکعبه باشد. و کس ی به ھنگام نماز، درست متوجه خانه
کعبه  ی به جھت خانه -ح یبنا به قول صح -ست، اگر چه در مّکه است یکعبه توانا ن

 د.ینما یرو

َفَوّلِ وَۡجَهَك ﴿ خداوند است: ی ن فرمودهیآوردن به قبله، ا یل شرط بودن روی[دل
ت را یرو« ]١٥٠[البقرة:  ﴾ۥوََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَشۡطَر 
 .»دیآن کن ید، رو به سویمسجدالحرام کن و (به ھنگام نماز) ھر جا که بود یبه سو

ه یم است که مقصود از آوست؛ پس معلیر نماز واجب نیآوردن به قبله در غ یو رو
 د.ین کنیدر نماز چن یعنی، »دیقبله کن یرو به سو: «دیفرما یمکه 

 اِ  َت مْ ا �ُ ذٰ اِ «که نمازش را بد خواند، فرمود:  یبه مرد ج امبرین که پیل ایو به دل
َ

 يل
ٰ الصَّ    غِ بِ سْ اَ فَ  ةِ ال

ْ
  ِل بِ قْ تَ اسْ  مَّ �ُ  ءَ وْ ُض وُ ال

ْ
نماز  یتھرگاه خواس«و مسلم)؛  ی(بخار ...»ةَ لَ بْ قِ ال

 .»؛ سپس رو به قبله کن...ریوضو بگ یبه خوب یبخوان
در سفر، استقبال  یبر سوار ا خواندن نفلید و یو اشکال ندارد که ھنگام ترس شد
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ۖ ﴿ د:یفرما یقبله ترک شود؛ خداوند م ۡو ُرۡكَباٗ�ا
َ
و اگر « ]٢٣٩[البقرة:  ﴾فَإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجاً� أ

ابن . »دیا سواره نماز را بخوانیاده ید، در حالت پیدی) ترسیگریا خطر دی(به خاطر جنگ 
 )ینقل کرده است. (بخار ج امبریقطعًا آن را از پ بعمر

ُ  ج يِبُّ انلَّ  نَ اكٰ «د: یگو ج و ابن عمر ا هٰ يْ لَ عَ  رُ تِ وْ يُ  ، وَ هَ جَّ وَ تَ  هٍ جْ وَ  يَّ اَ  َل بَ قِ  هِ تِ لَ احِ رٰ  يلَعٰ  حُ بِّ سَ �
ٰ  هُ نَّ اَ  ْ�َ �َ  ْ َص يُ ال  هَ يْ لَ عَ  ِ�ّ

ْ
 ییبر شترش به ھر سو ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »ةَ �َ وْ تُ كْ مَ ا ال

  .»خواند ینم یسوار یض را بر رویالبته فراخواند؛  یآن بود، نفل و وتر م یکه رو
اند، واجب است که  کیکعبه نزد ی که در مکه ھستند و به خانه یکسان یو برا

 ینند، رویب یکه دورند و آنرا نم یکسان یکعبه باشند؛ و برا ی ن خانهیدرست متوجه ع
 کند. یت میبه جھت کعبه و قبله، نماز خواندن کفا

ن یاست که بتوانند چن یکسان یبرا ،قبله نماز خواندن به یناگفته نماند که رو
 یا به جھت ترس از دشمن، از روی، یماریکه به جھت ب یکسان ینه برا ،کنند یکار

ز است که تا به ھر یجا ،ین افرادیچن یپس برا .آوردن به قبله، عاجز و ناتوان ھستند
 که قادرند، نماز گزارند.] یجھت

لَٰوةَ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یمرا خداوند ی* وقت نماز؛ [ز كَِ�ٰٗبا  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�نَۡت َ�َ  لصَّ
ۡوقُوٗتا ن یاوقات معلوم و مع یگمان نماز بر مؤمنان فرض و دارا یب« ]١٠٣[النساء:  ﴾١٠٣مَّ

 ست.]یح و درست نیدن وقت، صحیش از فرارسین رو، خواندن نماز پی. از ا»است
د ینماز؛ [پس اگر وقت نماز را ندانست، بادن وقت ی* اعتقاد داشتن به فرارس

واجب و بدان  ین کار بر ویت تالش خود را به کار ببرد و ایو نھا اجتھاد و کوشش کند
دن یگوناگون ھمانند شن یھا ن اجتھاد و تالش، ممکن است از راهیامر شده است؛ و ا

 رد.]یمورد اعتماد صورت بگ مؤذِن  اذاِن  یصدا

َوَمآ ﴿ د:یفرما یرا خداوند مین؛ زینماز مع یادا ی[برا یقلب ی ارادهو ت و قصد ی* ن
ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ 

ُ
َ ٱأ شان دستور ین بدیکه جز ا یدر حال« ]٥[البینة:  ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ

 .»را بپرستند یداده نشده است که مخلصانه خدا
است » تین« یآمده است، به معنه ین آیکه در ا یگفته است: اخالص یعالمه ماورد

 خدا بداند. ن را از آِن یت، ایو ن یم قلبیتصم ین که از رویا یعنی،»خالصانه«و 

َ مَ �َّ اِ «د: یفرما یز مین ج امبریو پ
ْ

قت، آنچه به یبه حق«مسلم)؛ ( »اِت يّٰ انلِّ بِ  اُل مٰ عْ ا اال
گاھانه انجام دادنیبخشد، قصد و ن یکارھا ارزش م  .»استھا  آن ت و آ
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ت در نماز معتبر است؛ پس ھرگاه ین که نیز اجماع کرده است بر این یو اّمت اسالم
و انجام آن را داشته باشد  یم برگزارید قصد و تصمیبخواھد نماز فرض بخواند، با یکس

ش یگر نمازھاید آن را از دیگرش، ممتاز و مشخص گردد و باید یتا از اعمال و کارھا
فرق  ،را ھم بکند تا با نماز سّنت و قصد فرض بودن دین نمایمشخص کند و آن را مع

 داشته و از آن جدا گردد.
ش بداند که ھم اکنون یاست که در قلب خو ین اندازه کافیت نماز، ھمیو در ن

ت متابعت و یالزم است تا ن یمقتد یبرا ،نیخواند؛ و عالوه از ا یکدام نماز را دارد م
 ز بکند.]ین شنماز راینات پکَ از حرکات و َس  یرویپ

 احُ تٰ فْ مِ «د: یفرما یم ج امبریچون پ ؛نیگفتن آغاز اهللا اكرب یعنیمه؛ [یر تحری* تکب

ٰ الصَّ   اَ  ةِ ال
ْ
ْ  وَ  ءُ وْ ُض وُ ل

َ
ْ  وَ  ْ�ُ بِ كْ تلَّ ا اَ هٰ مُ �ْ رِ حت

َ
د نماز، وضو است یکل«(ابوداود)؛  »مُ يْ لِ سْ لتَّ ا اَ هٰ لُ يْ لِ حت

شود و با  یحرام م یر از نماز باشد، بر آدمین نماز، ھر چه که غیو با گفتن الله اکبر آغاز
 .»شود یبر انسان حالل م ،سالم دادن، آن محّرمات

ا ذٰ اِ «و نادرست خواند، فرمود:  ش را بدیکه نماز خو یخطاب به کس ج امبریو پ
 اِ  َت مْ �ُ 

َ
ٰ الّص  يل   غِ بِ سْ اَ فَ  ةِ ال

ْ
  ِل بِ قْ تَ اسْ  مَّ �ُ  ءَ وْ ُض وُ ال

ْ
ْ كَ  وَ  ةَ لَ بْ قِ ال به  یھرگاه خواست«)؛ ی(بخار »رِبّ

ر و سپس رو یکامل و درست بگ ی، نخست وضویو قصد نمازگزاردن کرد یستینماز با
 .»یست و پس از آن الله اکبر بگویبابه قبله 

به قبله  یکرد، رو یھرگاه نماز را آغاز م ج امبری؛ چون پ»اهللا اكرب« یعنی: ریتکبو 

 . (ابن ماجه)]»اهللا اكرب«گفت:  یبرد و م یش را باال میستاد و دستان خویا یم
 مه عبارتند از:]یر تحریصّحت تکب یھا [و شرط
با نماز است، ھمچون  یکه مناف یمه [با عملیر تحریت و تکبیان نید در مینباالف) 

 جاد شود.یا یا دن و سخن گفتن] فاصلهیخوردن، آشام
 رکوع. یش از خم شدن برایستاده و پیمه در حال ایآوردن تحر یبه جا ب)
 مه.یر تحریت از تکبیانداختن نیر نیبه تأخ ج)

 تر. حیکه خودش، خود را بشنواند؛ بنا به قول صح یبه نحو »اهللا اكرب«گفتن  د)
 یرویت متابعت و پیالزم است که] ن یبود، بر و ینمازگزار مقد چه چنان[اگر  ه)

 ز] بکند.یشنماز را نی[از حرکات و سکنات پ
ن که یت شرط است؛ [مثل این کردن آن در نیینماز فرض بود، تع چه چناناگر  و)
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 د.]یت نمایا عصر را نینماز ظھر 
ت شرط است؛ [مانند یز در نین کردن آن نیینماز واجب بود، تع چه چنانو اگر  ز)

نماز نفل  چه چناناگر  ید؛ ولیت نماین را نیدیع یا نمازھاین که نماز وتر یا
ِت یست؛ [بلکه نیت شرط نین کردن نماز نفل در نییبود، در آن صورت، ] تع

ن یتر مھم ی ان شد، از زمرهیکه ب ین مواردیکند؛ و ا یت میمطلِق نماز، کفا

 بود.] »مهي حترريتكب«ط صّحت یشرا
 یام در نمازھایکه توان آن را دارند]؛ و ق یکسان یپا برا یستادن بر رویام [ای* ق

با وجود داشتن توان و قدرت بر  نفل، ینمازھا ن رو، گزاردنیست. [از اینفل، فرض ن
 ز است.یستادن، به طور نشسته جایا

دارد، فرض  ییکه توانا یکس یفرض و واجب برا یستادن در نمازھایبه ھر حال، ا

ِ َ�ٰنِتِ�َ ﴿ د:یفرما یاست؛ خداوند بلندمرتبه م َّ�ِ ْ  یفروتنانه برا« ]٢٣٨[البقرة:  ﴾٢٣٨قُوُموا
 . »دیزیخدا بپاخ

 یماریبکه  بنیخواند و به عمران بن حص یستاده نماز میبه حالت ا ج امبریو پ

َصِلّ قٰائِماً؛ فَاِْن لَّْم «ستاده نماز بخواند و فرمود: یداشت، دستور داد که به حالت ا ریبواس
 َ َ ْستَِطْع فَٰقاِعداً؛ فَاِْن لَّْم � ستاده نماز یا«)؛ ی، ابوداود و ترمذی(بخار »َجنٍْب  ْستَِطْع َ�َع�ٰ �

 .»، بر پھلو نماز بخوانینشسته و اگر نتوانست یبخوان؛ اگر نتوانست

قِ «... ت کرده است: ین روایچن ییو نسا
ْ
؛ كَ َظْهرِ  اً يلَعٰ يفَاِْن لَّْم �َْستَِطْع، َ�ُمْستَل

 ٰ  وُْسَعٰهايُ ال
ّٰ

و آن را ده ی، بر پشت خوابیز نتوانستیو اگر بر پھلو ن«؛ »َ�ِلُّف اُهللا َ�ْفساً ِاال
 .]»توانش ی د مگر به اندازهینما یچ کس را مکّلف نمیرا خداوند ھیبخوان؛ ز

؛ ]٢١[المدثر:  ﴾٢١ُ�مَّ َ�َظرَ ﴿ :ی هیکوتاه ھم باشد؛ [مانند آ ی هیک آی* قرائت؛ اگر چه 

ْ ٱفَ ﴿ خداوند بلند مرتبه است: ی ن فرمودهیل قرائت، ایو دل َ ِمَن  ۡقَرُءوا  ﴾ُقۡرَءاِن� لۡ ٱَما تَيَ�َّ
 .]»ّسر استیتان مید که برایپس آن مقدار از قرآن را (در نماز) بخوان« ]٢٠[المزمل: 

نفل [و  ینمازھا یھا فرض و در تمام رکعت یو قرائت در دو رکعت اول از نمازھا
 سّنت] و وتر، فرض است.

نماز،  یصّحت و درست ی] قرآن برایھا ات و سورهیاز [آ یزیو مشخص کردن چ

ْ ٱفَ ﴿ را خداوند به طور مطلق فرموده است:یست؛ [زیم نالز َ ِمَن  ۡقَرُءوا  ﴾ُقۡرَءاِن� لۡ ٱَما تَيَ�َّ



 ١٤٥  نماز کتاب

ن مورد آمده است، یکه در ا یثیفاتحه به خاطر احاد ی ن سورهیی؛ و فقط تع]٢٠[المزمل: 
 باشد.] یواجب م

 یَجھر یشنماز بود، در آن صورت نه در نمازھای، پشت سر پیمقتد چه چنانو [اگر 
 - یسّر  یو نه در نمازھا -خواند  یبلند مھا  آن که امام، قرائت را در یینمازھا -

را قرائت  یزیچ ید مقتدی] نبا-خواند  یآھسته م ھا، آن که امام، قرائت را در یینمازھا

 ۡلُقۡرَءانُ ٱ�َذا قُرَِئ ﴿ د:یفرما یکند؛ بلکه گوش فرادھد و خاموش باشد؛ [خداوند م
ْ ٱفَ  ْ لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ۥَ�ُ  ۡسَتِمُعوا نِصُتوا

َ
که قرآن خوانده  یو ھنگام« ]٢٠٤[األعراف:  ﴾٢٠٤َوأ

 .»دید تا مشمول رحمت خدا شوید و خاموش باشیشود، گوش فرادھ یم

 سیاشعر یاز ابوموس »الصالة التشهد يف«ش در باب یح خویو امام مسلم در صح

 فَاَنِْصتُْوا«فرمودند:  ج امبریکند که پ یت میروا
َ
امام مشغول به  یوقت«؛  »َو ِاٰذا َقَرأ

 .»دیقرائت است، شما خاموش باش

ِٰماِم، َجَهَر اَْم ٰخافَْت َك يْ ْ�فِ يَ «د: یفرما یز میو ن
ْ

تو را «)؛ ی(سنن دارقطن »قَٰراَءُة اال
  .»ا آھسته!یکند؛ خواه بلند بخواند  یت میقرائت امام کفا

ن یر آن را] خواند، ایا غیاز فاتحه  یزیشنماز، چی[پشت سر پ یمقتد چه چنانو اگر 
دگاه مذھب احناف، از قرائت پشت سر امام، یرا از دیباشد؛ [ز یم یمیمکروه تحرکارش 

ٰ «د: یفرما یم ج امبریشده است؛ پ ینھ  اََحٌد ِمنُْ�ْم شَ �َ ال
ُ
ُقْرآِن ِاٰذا َجَهْرُت يْ ْقَرأ

ْ
َن ال ئاً ِمّ

ُقْرآنِ 
ْ
بلند خواندم،  یھرگاه من قرآن را با صدا«)؛ یو سنن دار قطن یھقی(سنن ب »بِال

 .»از قرآن را نخواند یزیاز شما چ یکس

ٰ «د: یگو یم سدبن ثابتیز زیو ن ِٰماِم يِفْ  ال
ْ

)؛ یی(مسلم و نسا »ءٍ يَشْ  قَٰراَءَة َمَع اال
 . »ستی) روا نیمقتد یھمراه با امام، قرائت (برا«

ُ قَٰراَءةٌ «ت شده است که: یز روایو ن
َ

ِٰماِم هل
ْ

ُ ِاٰماٌم َ�َقٰراَءُة اال
َ

(ابن ماجه و سنن  »َمْن اٰكَن هل
ز به ین یمقتد یشنماز داشته باشد، قرائت امام، قرائت برایھر کس پ«)؛ یدارقطن
 .»دیآ یشمار م

ْ «د: یگو سو عمر
َ

ِ  َت يِفْ يل
َّ

ِٰماِم َحَجراً �َ  يْ فَِم اذل
ْ

َف اال
ْ
 َخل

ُ
به)؛ یش ی(مصنف ابن اب »ْقَرأ

 .]»بود یخواند، سنگ م یکه پشت سر امام، قرائت م یکاش! در دھان کس«

َها ﴿ د:یفرما یرا خداوند می* رکوع بردن؛ [ز ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا  ﴾�وَ  ۡرَكُعوا
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که  یخطاب به کس ج امبری. و پ»دید و سجده کنیمؤمنان! رکوع بر یا« ]٧٧[الحج: 

سپس رکوع «(ابوداود)؛  »َ�ْطَمنِئَّ ٰراِكعاً  ُ�مَّ اْرَكْع َحيتّٰ «نمازش را بد خوانده بود، فرمود: 
 .»یرین که در آن آرام بگیاورد تا ایب یرا به جا

ن یکند؛ و ا یدا مین تحقق پیی، با فرود آوردن سر به پافرض شده از رکوع ی اندازهو 
با خم  کمال رکوعتر باشد. و  کیالت رکوع نزدخم شود که به ح یا که شخص به گونه

 ن، برابر و ھموار گردد.]یکه سر با سر یا شود به گونه ینمودن پشت محّقق م

َها ﴿ د:یفرما یرا خداوند بلندمرتبه می* سجده نمودن؛ [ز ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا  ۡرَكُعوا

که نمازش را نادرست خوانده بود، فرمود:  یبه کس ج امبری. و پ]٧٧[الحج:  ﴾�وَ 

َ�ْطَمنِئَّ  َ�ْطَمنِئَّ ٰجالِساً؛ ُ�مَّ اْسُجْد َحيتّٰ  َ�ْطَمنِئَّ ٰساِجداً؛ ُ�مَّ اْرفَع َحيتّٰ  ُ�مَّ اْسُجْد َحيتّٰ «
سرت را بلند  آنگاه؛ یریسپس سجده کن تا در آن حالت آرام گ«(ابوداود)؛  »ٰساِجداً 
ن که در سجده ی؛ پس از آن، سجده کن تا ایرینشسته آرام گن که بر حالت یکن تا ا
 .»یریآرام گ
از دو  یکیو نھادن  یشانیاز پ ی، با نھادن قسمتفرض شده از سجده ی اندازهو 

کند؛ و  یدا مین، تحقق پیاز دو پا بر زم یکیاز اطراف  یاز دو زانو و بخش یکیدست و 
ھر دو دست و ھر دو زانو و ھر دو پا و کند که  یدا میتحّقق پ یدر صورت کمال سجده

 ن نھاده شوند.یبر زم ینیو ب یشانیپ
 سجده عبارتند از:] یط صّحت و درستیاز شرا یو برخ
نمازگزار بر آن قرار  یشانیحجم باشد و پ یکه دارا یزیسجده کردن بر چ الف)

ش یخو یشانیکننده، در حال سجده بر پ سجده چه چنانکه اگر  یا رد؛ [به گونهیگ
تر فرو نرود؛ و سجده  نییش از آنچه که در حال نھادن آن بود، پایفشار آورد، سر او ب

خود  ی ا بر کنار جامهیش ینمودن درست است] اگر چه فرد نمازگزار بر کف دست خو
شود،  یا کنار جامه بر آن نھاده میکه کف دست  یکه محلّ  یسجده کند؛ البته در صورت

 ز باشد.یپاک و تم
د؛ یش سجده نمایخو یشانیو پ ینیاست که بر قسمت سخت و سفت بو واجب 

کند که ھر دو دست و ھر دو زانو و ھر  یدا میتحقق پ یرا که کمال سجده در صورتی[ز
ن بنھد.] و اکتفا نمودن در سجده بر نھادن یش را بر زمیخو ینیو ب یشانیدو پا و پ

نھادن  ی هیاز ناح یعذر یست؛ مگر آن که فرد سجده کننده دارای، درست نینیب



 ١٤٧  نماز کتاب

َبَْهِة  َسبَْعٍة: يلَعَ  اُِمْرُت اَْن اَْسُجَد يلَعٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پین باشد؛ [زیبر زم یشانیپ
ْ
اجل

 َ
ْ

بَتَ يْ دَ َو ايل
ْ
ك َقَدمَ ْ�ِ ِن َو الرُّ

ْ
به من دستور داده شده که «و مسلم)؛  ی(بخار »ْ�ِ  َو اَْطٰراِف ال

و ھر دو دست و ھر دو  یشانیه کنم: بر پیدر سجده تک بر ھفت استخواِن اندام خود
 .»قدم پاھا یھا پاھا و کناره یزانو

ْن َجبَْهتَ «د: یفرما یز میو ن ٰ َ�نُْقْر َ�ْقراً  يِف َك ِاٰذا َسَجْدَت َ�َمِ�ّ َرِْض َو ال ْ
(ابن  »اال

ن بگذار که جا افتد و یات را بر زم یشانیپ ی، به درستیھرگاه سجده کرد«حّبان)؛ 
 .]»یو بلند شو ین بگذاریبر زم یشانیع پین نوک نزن که سریھمچون مرغ بر زم

ز شرط است که] محل سجده ین مورد نیسجده، ا یصّحت و درست ی[و برا ب)
 چه چنانن رو اگر ینھادن ھر دو پا، بلندتر نباشد؛ از ا یشتر از نصف ذراع از جایب

ست؛ مگر در یز نید، سجده جاادتر بویمحل سجده از نصف ذراع ز یارتفاع و بلند
تواند در  یباشد که در آن صورت، نمازگزار م وجود داشته یدیکه ازدحام شد یصورت

خواند؛ [پس اگر  یھمان نماز را م یسجده کند که و یش، بر پشت نمازگزارینماز خو
ر از نماز یغ یگریکه سجده بر پشتش صورت گرفته، در نماز د یآن فرد چه چنان

 ست.]یدرست ن یو ی باشد، در آن صورت سجدهسجده کننده 
ن در سجده؛ بنا به قول یاز] دو زانو بر زم یکیاز] دو دست و [ یکی* نھادن [

 ح.یصح
ن؛ و نھادن قسمت یاز [کف] انگشتان دو پا در حالت سجده بر زم یزی* و نھادن چ

 کند. یت نمیقدم کفا یو ظاھر یرونیب
 * مقّدم کردن رکوع بر سجده.

تر باشد؛ بنا به  کیکه به حال نشستن نزد یا [اول] به گونه ی شدن از سجده* بلند 
 تر. حیقول صح

 [دوم]. ی * بازگشتن به سجده

 آخر] ی [قعده »اتيّ التح«خواندن  ی ن رکعت نماز به اندازهی* نشستن در آخر
 گر ارکان نماز.یآخر از د ی ر انداختن قعدهی* به تأخ

 .یداریآن] در حالت ب یھا واجبات و سّنت* ادا کردن ارکان نماز [و 
 یھا یژگیگر اوصاف و وینماز و آنچه در نماز از د یت و چگونگیفی* و شناختن ک

] سّنت، ی[نمازھا یھا یژگیگر اوصاف و ویکه آن را از د یا باشد؛ به گونه ینماز فرض م
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رد فرض است، تا گذا یکه م یا نمازگزار باور داشته باشد، نمازید؛ و یز و جدا نمایمتما
ت نفل یفرض، با ن یگردد، ول یت فرض ادا میرا نفل، با نیبا نماز فرض، نفل نگزارد؛ [ز

 گردد.] یادا نم
است که عبارتند از: » ارکان نماز« ی ز از زمرهیکه ذکر شد، چھارچ ین مواردیو از ب

ک ی[اگر چه  قرائتآن را دارند]؛  ییکه توانا یکسان یپا برا یستادن بر رویا ای[ امیق
آخر [در  ی اند: نشستن در قعده گفته ی؛ و برخسجده نمودن؛ رکوع بردنه باشد]؛ یآ

 ات.یخواندن التح ی ن رکعت نماز] به اندازهیآخر
به شمار  ط نمازیشرا ی ان شد، از زمرهیکه ب ی] سائر مواردھا، آن و [عالوه از

در نمازاند، که خارج از  شروع یصّحت و درست یشرط برا ھا، آن از یند؛ که برخیآ یم
به قبله آوردن؛  یدن عورت؛ رویو جنابت؛ پوش ییوضو یاز ب ینماز ھستند، [مانند: پاک

 است. دوام صّحت نماز یشرط برامه و ...] و سائر موارد، یت؛ تحریشناختن وقت؛ ن

 َفصٌل 

ُوزُ  َالةُ  جتَ ىلَع  وَجُههُ  بِلَدٍ  ىلَعَ  الصَّ
َ
سَفُل  َطاِهرٌ  ،األ

َ
ٌس  ،َواأل ِ

َ
 بَِطاَ�تُه وَ  َطاِهرٍ  ثَوٍب  ىلَعَ  وَ  ؛�

َسةٌ  ِ
َ

َرَّكَ  إِن وَ  َطاِهرٍ  َطرٍف  ىلَعَ  وَ  ؛ُمرَضٍَّب  َغ�َ  اَكنَ  إَِذا � رُف  حتَ  ىلَعَ  حِبَرَ�ِته انلَِّجُس  الطَّ
ِحيِح   الصَّ

َس  لَو وَ  َحدُ  َ�نَجَّ
َ
لَقاهُ  ؛َ�َماَمِته َطَرَ�  أ

َ
بىَق  وَ  فَأ

َ
اِهرَ  أ  انلََّجُس  َ�تََحرَّكِ  لَم وَ  َرأِسه ىلَعَ  الطَّ

َرَّكَ  إِن وَ  ؛َصَالتُه َجازَت ،حِبَرَ�ِته
َ

  ،حت
َ

ُوزُ  ال   وَ  َمَعَها يَُص�ِّ  ،انلَِّجاَسةَ  بِه يُِز�ُل  َما فَاقِدُ  وَ  .جتَ
َ

 ال
  وَ  َعلَيهِ  إِاَعَدةَ 

َ
و َحِر�ًرا لَو وَ  َعوَرتَه �َسرُتُ  َما فَاقِدِ  ىلَعَ  ال

َ
و َحِشيًشا أ

َ
 لَو وَ  وََجَده فَاِن ؛ِطينًا أ

  ،َطاِهرٌ  ُر�ُعهُ  وَ  بِاِإلبَاَحةِ 
َ

َ  وَ  ؛اَعِر�ًا َصَالتُه تَِصحُّ  ال قَلُّ  َطُهرَ  إِن ُخ�ِّ
َ
 يِف  َصَالتُه وَ  .ُر�ِعه ِمن أ

ِس  ثَوٍب  ِ
َ

َحبُّ  ،اللُكِّ  �
َ
 ُعرَ�انًا َصَالتِه ِمن أ

  وََجَب  ،الَعوَرةِ  بَعَض  �َسرُتُ  َما وََجدَ  لَو وَ 
ُ

بُرَ  الُقبَُل  �َسرُتُ  وَ  ِاسِتعَماهل إِن ؛َوادلُّ
  �َسرُت  لَم فَ

َّ
 إِال

َحَدُهَما
َ
بُرَ  �َسرُتُ  :ِ�يَل  ،أ  .الُقبَُل  :ِ�يَل  وَ  ادلُّ

وَ  رِجلَيهِ  اَمادًّ  بِاِإليَماءِ  َجالًِسا الَعارِي َصَالةُ  نَُدَب  وَ 
َ

إِن ؛الِقبلَةِ  �
 بِاِإليَماءِ  قَائًِما َص�َّ  فَ

و
َ
ُجودِ  ُكوِع بِالرُّ  أ  .َصحَّ  َوالسُّ

ةِ  بَ�َ  َما :الرَُّجِل  َعوَرةُ  وَ  َّ كبَةِ  ُمنتََ�  وَ  الرسُّ َمةُ  َعلَيهِ  تَِز�دُ  وَ  ؛الرُّ
َ
هرَ  ابَلطنَ  ،األ  وَ  .َوالظَّ
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يعُ  ةِ  بََدنِ  مَجِ   َعوَرةٌ  احلُرَّ
َّ

َعْوَرِة،  ُعضوٍ  ُر�عِ  َكشُف  وَ  .قََدَميَها وَ  يَهاَوَ�فَّ  وَجَهَها إِال
ْ
ِمْن اَْعٰضاِء ال

نِْ�ٰشاُف ىلَعٰ �َ  ِ
ْ

َق اال الِٰة؛ َو لَْو َ�َفرَّ َة الصَّ َق  َما مُجلَةُ  اَكنَ  وَ  الَعوَرةِ  ِمناَْعٰضاٍء  ْمنَُع ِصحَّ  ،َ�َفرَّ
صَغرِ  ُر�عَ  يَبلُغُ 

َ
عَضاءِ  أ

َ
  وَ  َمنَعَ  ،الُمنَكِشَفةِ  األ

َّ
 الِقبلَةِ  ِاسِتقبَالِ  َعن َعَجزَ  َمن وَ  ؛فََال  إِال

و لَِمَرٍض 
َ
ُولِ  َعِن  َعَجزَ  أ و َدابَِّته َعن ال�ُّ

َ
ا َخاَف  أ مِنه وَ  قُدَرتِهِ  ِجَهةُ  :فَِقبلَتُه ؛َعُدوًّ

َ
 .أ

  وَ  ُ�رِبٌ  ِعنَدهُ  يَُ�ن لَم وَ  الِقبلَةُ  َعلَيهِ  اشتَبََهت َمن وَ 
َ

َرّ  ،ِ�َراٌب  ال
َ

  وَ  یحت
َ

 َعلَيهِ  إِاَعَدةَ  ال
  لَو

َ
خَطأ

َ
عَ  إِن وَ  .َ�َ�  وَ  ِاستََدارَ  ،َصَالتِه يِف  خِبََطئِه َعِلمَ  إِن وَ  ؛أ َرٍّ  بَِال  رَشَ

َ
 َفَراِغهِ  بَعدَ  َ�َعِلمَ  ،حت

نَّه
َ
َصاَب  �

َ
ت ،أ صًال  إَِصاَ�تَه يَعلَم لَم لَو َكَما فََسَدت ،ِ�يَها بِإَِصابَِته َعِلمَ  إِن وَ  ؛َصحَّ

َ
 لَو وَ  ؛أ

َرَّ 
َ

ِزُ�ُهم إَِماِمِهم َحاَل  َجِهلُوا وَ  ِجَهاٌت  قَومٌ  یحت
ُ

 .جت

 رند]یگ ینماز و فروع آن، تعّلق م یها که به شرط یموارد ی [درباره :فصل

ن آن نجس، ییآن پاک است و قسمت پا یکه قسمت باال ینمد ینمازگزاردن بر رو
 ز است.یجا

باشد؛  یز میپاک، که آستر آن نجس است، جا یلباس ین نمازگزاردن بر رویو ھمچن
 ب نشده باشند.یخته و ترکیگر در ھم آمیمشروط بر آن که با ھمدالبته 
بنا  -ز است؛ اگر چه یر] جایا حصی ا فرشیپاِک [لباس،  ی ز نمازگزاران بر گوشهیو ن

 طرف نجس آن با حرکت دادن طرف پاک آن، حرکت کند. -ح یبه قول صح
رف نجس نجس شد؛ پس ط یعمامه و دستار و ی از دو گوشه یکی چه چنانو اگر 

ماند؛ و طرف نجس آن با حرکت  یپاک آن بر سرش باق ی آن را دور ساخت و گوشه
نجس آن  ی گوشه چه چنانز است؛ و اگر یدادن طرف پاک آن حرکت نکرد، نمازش جا

 ست.یز نیپاک آن، حرکت کرد، نمازش جا ی با حرکت دادن گوشه
ل گرداند، پس یرا زا یدیآن، نجاست و پل ی لهیابد تا به وسی ینم یزیکه چ یو کس

، »هيهدا«کتاب  ی سندهیش را اعاده نکند. [نویبه ھمراه نجاست، نماز بگزارد و نماز خو
 ن مسأله دو صورت دارد: یان نموده و گفته است: ایل بین موضوع را با تفصیا

ن صورت با آن جامه نماز بخواند؛ یشتر از آن پاک بود، در ایا بیک چھارم یاگر  الف)
ن یگزیک چھارم، جایرا یست؛ زیز نینماز را برھنه بخواند، نمازش جا چه نانچو اگر 

 ء است.یک شی یتمام
ان فقھاء احناف یک چھارم لباس پاک بود، در آن صورت در میو اگر کمتر از  ب)
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 ین لباسین باور است که خواندن نماز با چنیبر ا /اختالف وجود دارد: امام محمد
را خواندن ی؛ ز-ن قول است یز موافق با این یاز اقوال امام شافع یکیو  -درست است 

که خواندن نماز به  یگردد، در حال یک فرض می، باعث ترک ین لباسینماز در چن
 شود. ین فرض میحالت برھنه، باعث ترک چند

ن شخص، مختار و آزاد است یمعتقدند که ا /وسفیو امام ابو /فهیامام ابوحن
ک چھارم آن پاک یکه کمتر از  یا ا با ھمان جامهیت برھنه بخواند، که نماز را به حال

ش را در ھمان یاو بھتر است که نماز خو ین، باز ھم برایاست، نماز بگذارد؛ و با وجود ا
که طھارت به  یرا که ِستر و پوشش، تنھا به نماز اختصاص ندارد در حالیجامه بخواند؛ ز

 نماز اختصاص دارد.]
 یش را بپوشاند و حتیآن، عورت خو ی لهیابد تا به وسی یرا نم یا که جامه یو کس

عورتش را بپوشاند،] در  ھا بدانابد [تا ی ین منظور نمیا یرا برا یا ِگلیا علف و یشم یابر
آن  ی به اعاده یازیآن صورت اگر به صورت برھنه نماز گذارد، نمازش درست است و ن

 ست.ین
اگر چه آن  -افت تا بدان عورتش را بپوشاند یرا  یزینمازگزار، چ چه چنانو اگر 

و حال آن که  -ارش قرار دھد یک] در اختی[به عنوان استفاده نه تمل یز، را کسیچ
ش را به طور برھنه یست که نماز خویک چھارم آن پاک است، در آن صورت درست نی

ن شخص، یک چھارم لباس پاک بود، در آن صورت ایکمتر از  چه چنانبخواند؛ و اگر 
که کمتر از  یا ا با ھمان جامهیآزاد و مختار است [که نماز را به حالت برھنه بخواند، 

او بھتر است که نماز  ین، باز ھم برایک چھارم آن پاک است، نماز بگزارد؛ و با وجود ای
لباس نجس و آلوده باشد، در آن  یش را در ھمان جامه بخواند؛] و ھرگاه تمامیخو

به حالت برھنه  ینجس، بھتر از نماز خواندن و ی در آن جامه یندن وصورت نماز خوا
 است.

ش را یاز عورت خو یافت تا بدان برخیرا  یزیشخص برھنه، چ چه چنانو اگر 
د. [و ھرگاه یرد و از آن استفاده نمایبپوشاند، در آن صورت الزم است که آن را به کار گ

ش را بپوشاند، در آن صورت یش خویپتوانست پس و  یافت که بدان فقط میرا  یزیچ
از  یکیز فقط یآن چ چه چنانش را بپوشاند؛ و اگر یش خویالزم است که] با آن پس و پ

ش یاند: با آن، راه پس خو گفته یپوشاند، در آن صورت برخ یرا م یش ویدو راه پس و پ
 ش را بپوشاند.یش خویاند: راه پ ز گفتهین یرا بپوشاند؛ و برخ
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ش را به حالت نشسته و با اشاره یکه شخص برھنه، نماز خو و مستحب است
قبله دراز نموده [و رکوع و سجده را به  یش را به سوین طور که ھر دو پایبخواند؛ ا

ا نمازش را یستاده و با اشاره نماز گزارد، و یبه حالت ا چه چناناشاره انجام دھد.] و اگر 
آورد، باز ھم نمازش  یز به جایز را ننما ی ستاده خواند و رکوع و سجدهیبه حالت ا

 ح است.یصح
نماز  چه چنانندارد تا عورتش را بدان بپوشاند، اگر  یکه لباس ی[به ھر حال، کس

آورد، نمازش  یز به جایستاده خواند و رکوع و سجود نماز را نیش را به حالت ایخو
حالت نشسته ش را به یبھتر آن است که نماز خو ین فردیچن یبرا یدرست است؛ ول

د یز به اشاره انجام دھد؛ و در ھر دو حالت، بایبخواند و رکوع و سجود نماز را ن
ن حال و وضع ی، نماز را با ایشتن را از چشم مردمان، پنھان دارد و در انظار عمومیخو

 نخواند.
 ن مسأله چھار صورت دارد: ی، ایو به طور کلّ 

  اند.نماز را به حالت نشسته و با اشاره بخو الف)
 نماز را به حالت نشسته و با رکوع و سجود انجام دھد.  ب)
  ستاده و با اشاره بخواند. ینماز را به حالت ا ج)
 ستاده و با رکوع و سجود انجام دھد.ینماز را به حالت ا د)

درست  -آمده است  »دراملختار«در کتاب  که ھمچنان -ن چھار صورت یا یو تمام
چھار صورت، بھتر ھمان است که نماز را به حالت نشسته و با ن یان ایباشد؛ و از م یم

 صورت اول.] یعنیاشاره بخواند؛ 
، جزو عورت است؛ زانور زانو؛ [و ین ناف تا زی، عبارت است از: مابحدود عورت مردو 

مرفوع از عمرو  یثین باره حدیدر ا که ھمچنانگردد؛  ینم» ناف«و عورت شامل خود 

بَِة َعْوَرةٌ ْ�َ ٰما�َ «ب، از پدرش، از جّدش آمده است که: یبن شع
ْ
ك ِة َو الرُّ َّ ، ی(دارقطن » الرسُّ

 .»ش استین ناف و زانوھایب عورت مرد،«مسند احمد بن حنبل و ابوداود)؛ 
که  یاز کنار من عبور کرد در حال ج امبریت است که: پیروا سیو از جرھد اسلم

؛ فَاِنَّ كَ َغِطّ فَِخذَ «فرمود:  ج امبریاھر شده بود. پبر تن داشتم که رانم ظ یا جامه
َفِخَذ ُعْوَرةٌ 

ْ
ز ی. و ن»رانت را بپوشان؛ چون رانت عورت است«و ابوداود)؛  ی(ترمذ »ال

َعْوَرةِ «فرموده است:  ج امبریپ
ْ
بَُة ِمَن ال

ْ
ك  ]»زانو، جزو عورت است.«)؛ ی(دارقطن »اَلرُّ
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. [به یزانو، به ھمراه شکم و پشت و یانتھاز از ناف است تا ین »زیکن«عورت و 
باشد؛ و عالوه  یز عورت میز نیکن یمرد عورت است، برا یگر، ھر آنچه که براید یریتعب

ر زانو و پشت و یر ناف تا زیباشد؛ و به جز از ز یز عورت میز نیاز آن، پشت و شکم کن
 باشد.] یعورت نم یو یر اعضایز، سایشکم کن

، عورت است؛ یو یبه جز صورت، ھر دو کف دست و ھر دو پا [آزاد]تمام بدن زِن و 

ُة َعْوَرةٌ «د: یفرما یم ج امبریرا پی[ز
َ
َمْرأ

ْ
بدن زن، عورت  ی ھمه«و ابن ماجه)؛  ی(ترمذ »اَل

 .»است

ٰ «د: یفرما یز میو ن ٰمارٍ �َ ال  خِبِ
ّٰ

)؛ ی(ابن ماجه، ابوداود و ترمذ »ْقبَُل اُهللا َصالَٰة ٰحائٍِض ِاال
 .»کند ی، قبول نمیرا بدون روسر یچ زن بالغیاوند نماز ھخد«

ات صّحت نماز به ین رو، حدود عورت زن آزاد که پوشاندن آن از لوازم و ضروریاز ا
 -ھا  کف دست -ن ییصورت و مچ دستان به پا یبدن او به استثنا ی د، ھمهیآ یشمار م
ان شد، به یعورت زن آزاد ب یکه برا ین حدودیاست؛ ناگفته نماند که ا یو یو پاھا
ن زن آزاد یا یرا که ظاھر ساختن صورت در برابر نامحرم، برایاست؛ ز جواز نمازجھت 

ن که زن جوان، از کشف صورت در ید: ایگو »دراملختار«کتاب  ی سندهیست؛ نویدرست ن
ه ن کیم فتنه است، نه به خاطر ایگردد، به خاطر ب یگانه منع میان مردان نامحرم و بیم

 جزو حدود عورت است.] یصورت و
الزم است ھا  آن که پوشاندن ییھا ک چھارم عضو از اعضاء و اندامی چه چنانو اگر 

ش از یک چھارم عضو، پیاگر  یعنیگردد؛ [ ینماز م ید، مانع صّحت و درستیبرھنه گرد
ک ی چه چنانن اگر یگردد؛ و ھمچن یداخل شدن در نماز برھنه بود، نماز منعقد نم

د، نماز یک رکن از ارکان نماز برھنه گردینماز به مدت ادا کردن  یچھارم عضو، در اثنا
 شود.] یباطل م

 که پوشاندن ییھا از چند عضو پراکنده و متفرقه از اعضاء و اندام چه چنانو اگر 
د، در آن یاز عورت [به صورت پراکنده و متفرقه] برھنه گرد ییھا الزم است، بخشھا  آن

برھنه  ین اعضایک چھارم از کوچکتری ی اندازه بهھا  آن مجموع چه چنانصورت اگر 
 یمجموع اعضا چه چنانگردد؛ و اگر  ینماز م ید، مانع صّحت و درستیرس یشده م

برھنه شده بود، در آن  ین اعضایک چھارم از کوچکتری ی برھنه شده، کمتر از اندازه
 گردد. یز نمنما یصورت مانع صّحت و درست
توانست  یا نمیآوردن به قبله ناتوان ماند؛ و  ی، از رویماریو ھر کس به جھت ب
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ا به جھت ترس از دشمن ید؛ و یایو مرکبش فرود ب یگزاردن نماز از سوار یبرا
قبله، عاجز و ناتوان بود، در آن صورت  یآوردن به سو یوانات درنده و ...] از روی[ح

کردن بدان را  یاست که قدرت رو ی[شخص عاجز و ناتوان]، به ھمان جھت ی قبله
 یوانات درنده را دارد،] به ھمان جھتیم از دشمن و حیکه ب ی[فرد ی دارد؛ و قبله

ۡو ﴿ د:یفرما یرا خداوند میکند؛ [ز یت میاست که در آن احساس امن
َ
فَإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجاً� أ

 ۖ ؛ »رجاًال او ُركباناً «د: یگو یه مین آیا ی درباره بابن عمر ؛]٢٣٩[البقرة:  ﴾ُرۡكَباٗ�ا
 ج امبریحتمًا آن را از پ بابن عمرد: یرقبله. نافع گویا رو به غیرو به قبله  یعنی

 ).]ینقل کرده است. (بخار
ھم در دسترس  یگردد، و کس یده میمشتبه و پوش یکه جھت قبله بر و یو کس

ل:] محراب یاز قب یگریز دین [چید، و ھمچنیقبله سؤال نما ی ست که از او دربارهین
چ کوشش یقبله، از ھ یابی جھت ید؛ در آن صورت برایوجود ندارد که بر قبله داللت نما

د؛ [و پس از یاجتھاد و تالش، جھت قبله را مشّخص نما یغ نورزد و از رویدر یو تالش
که گمان غالبش بر آن بود که جھت قبله  ییاد، به ھر سمت و سویو تالش ز یسع

افت یدر یبرا چه چنانش را بخواند؛ و اگر یھمان سمت است، به ھمان جھت نماز خو
ار، نماز یو تالش بس ید و پس از سعیغ نورزیدر یچ تالش و کوششیجھت قبله از ھ

خواند و پس از گزاردن نماز دانست که]  -ش یبا گمان غالب خو - یش را به سمتیخو
ست که نماز یالزم ن یص جھت قبله به خطا رفته است، در آن صورت بر ویدر تشخ

 د.یش را اعاده نمایخو
برد و  یقبله پ یابی ش، به اشتباه خود در جھتیدر داخل نماز خو چه چنانو اگر 

ص جھت قبله به خطا رفته است، در آن صورت [در حال یمتوجه شد که در تشخ
ست که نماز یش را ادامه دھد؛ [و الزم نیبرگردد و نماز خوگزاردن نماز،] به جھت قبله 

 رد و آن را دوباره بخواند.]یخود را از سر بگ
 یکه برا د؛ و] بدون آنیده گردی، جھت قبله مشتبه و پوشیو [ھرگاه بر شخص

د، یو کوش نما یافتن جھت قبله، سعیدر یقبله، اجتھاد و تالش کند و برا یابی جھت
 یابی د که در جھتیکرد؛ و پس از آن که از نماز فارغ شد، متوجه گردنماز را شروع 

در  چه چنانح است؛ و اگر یقبله درست عمل نموده است؛ در آن صورت نمازش صح
قبله درست عمل نموده است، نمازش فاسد  یابی نماز، متوجه شد که در جھت یاثنا

قبله درست عمل  یابی ھتچ وجه متوجه نشود که در جیاگر به ھ که ھمچنانگردد؛  یم
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 ز نمازش فاسد است.ینموده است، در آن صورت ن
 ید و] برایده گردیاز مردمان، [جھت قبله مشتبه و پوش یبر گروھ چه چنانو اگر 

و کوشش  یافتن جھت قبله، سعیدر یقبله، اجتھاد و تالش کردند و برا یابی جھت
به سمت  یش [در رو کردن ویخوشنماز ینمودند، و حال آن که از حال و وضع امام و پ

گاه بودند، در آن صورت، نمازشان درست است و ا یقبله،] ب را ھا  آن ن نماز،یخبر و ناآ
ش، جلوتر یفاسد است که از امام خو ین صورت، فقط نماز فردیکند [و در ا یت میکفا

 ستاده باشد.یا
که  یرا به جھت دا کردن قبله، تالش کرد و نمازشیپ یبرا ی: اگر کسن کهیل ایدلو 

دا کردن قبله، دچار اشتباه یش روشن شد که در پیبه گمانش قبله بود خواند و بعدًا برا
ت یروا سعهیاست: از عامر بن رب ثیحدن یست؛ ایالزم ن ینماز بر و ی شده و اعاده

ّ «است:  يِبِ
ْ  َسَفٍر يِفْ  يِفْ  ج ُكنّٰا َمَع انلَّ

َ
ِقبْلََة؛ فََص�ّٰ �ْ لٍَة ُمْظِلَمٍة، فَلَْم نَْدِر اَ يل

ْ
لُكُّ رَُجٍل ِمنّٰا  َن ال

ِ يٰ حِ  يلَعٰ  ا اَْصبَْحٰنا، َذَكْرنٰا ٰذل ، فَلَمّٰ َل: ج لِرَُسْوِل اهللاِ َك اهِلِ ۡ�َنَما تَُولُّواْ َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿ َ�َ�َ
َ
ِۚ ٱفَ� َّ�﴾ 

م و یبود یدر سفر ج امبریک، با پیار تاریبس یدر شب«و ابن ماجه)؛  ی(ترمذ
 ینماز خواند؛ وقت یک از ما به جھتیم که جھت قبله به کدام سو است؛ ھر یدانست ینم

ۡ�َنَما تَُولُّواْ ﴿ ه نازل شد:ین آیا آنگاهم؛ یبازگو نمود ج امبریپ یان را برایصبح شد، جر
َ
فَ�

ِۚ ٱَ�َثمَّ وَۡجُه   .»د، خدا آنجا استیبه ھر سو رو کن« ]١١٥[البقرة:  ﴾�َّ
ن فرائض است؛ به یک از ایر از انجام دادن ھر یفرد نمازگزار، ناگزناگفته نماند که 

درست  یترک کند، نماز و یا فراموشیقصد  یض را از روین فرایاز ا یکیکه اگر  یطور
 ی ن فرائض، با سجدهیک از اید. و ترک کردن ھر ید نمازش را اعاده نمایست و باین

 گردد.] یز جبران نمیسھو ن

َالةِ  َواِجِب  ِفي َفصل   الصَّ

و ُسوَرةٍ  َضمُّ  وَ  الَفاحِتَةِ  قَِراَءةُ  :َشيئًا َعرَشَ  َ�َماِ�يَةَ  ُهوَ  وَ 
َ
 َغ�ِ  َر�َعتَ�ِ  يِف  آيَاٍت  ثََالِث  أ

يعِ  يِف  وَ  الَفرِض  ِمنَ  �ِ ُمتََعيَّنَتَ  َ�ِ  يِف  الِقَراَءةِ  تَعِي�ُ  وَ  انلَّفِل  وَ  الِوترِ  َرَ�َعاِت  مَجِ
َ

ويل
ُ
 تَقِديمُ  وَ  األ

وَرةِ  ىلَعَ  الَفاحِتَةِ  نِف  َضمُّ  وَ  السُّ
َ
ُجودِ  يِف  لِلَجبَهةِ  األ جَدةِ  َواِإلتيَانُ  السُّ  َر�َعةٍ  لُكِّ  يِف  اثلَّاِ�يَةِ  بِالسَّ

رَ�نِ  يِف  َواِإلطِمئنَانُ  ِلَغ�َِها اِالنِتَقالِ  قَبَل 
َ
ُل  َوالُقُعودُ  األ وَّ

َ
دِ  قَِراَءةُ  وَ  األ ِحيِح  يِف  ِ�يهِ  التََّشهُّ  الصَّ
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ِخ�ِ  اجلُلُوِس  يِف  قَِراَءتُه وَ 
َ
  الِقيَامُ  وَ  األ

َ
دِ  بَعدَ  تََراٍخ  َغ�ِ  ِمن اثلَّاثِلَةِ  ِاىل َالمِ  لَفُظ  وَ  التََّشهُّ  السَّ

  َصَالةٍ  لُكِّ  ِالفِتتَاِح  اتلَّكِب�ِ  تَعِي�ُ  وَ  الِعيَديِن  تَ�ِبَ�اُت  وَ  الِوترِ  ُ�نُوُت  وَ  »َعلَيُ�م« ُدونَ 
َ

 ال
ةً  ِعيَديِن ال ُكوِع  تَ�ِبَ�ةُ  وَ  ؛َخاصَّ ولََيِ  وَ  الَفجرِ  بِِقَراَءةِ  اِإلَمامِ  َجهرُ  وَ  الِعيَديِن  ثَاِ�يَةِ  يِف  الرُّ

ُ
 أ

َاِو�ِح  وَ  الِعيَديِن  وَ  َواجلُُمَعةِ  ؛قََضاءً  لَو وَ  الِعَشاَءيِن  هرِ  يِف  َواِإلرَسارُ  َرَمَضانَ  يِف  َوالِوترِ  الرتَّ  الظُّ
ولََيِ  بَعدَ  ِ�يَما وَ  َوالَعرصِ 

ُ
ٌ  ،الُمنَفرِدُ  وَ  ؛انلََّهارِ  نَفلِ  وَ  ؛الِعَشاَءيِن  أ ٍل  َ�َهرُ  ِ�يَما ُ�َ�َّ  َكُمتَنَفِّ

وَرةَ  تََركَ  لَو وَ  .بِاللَيِل  َها ،الِعَشاءِ  اُولََيِ  يِف  السُّ
َ
خَر�َ�ِ  يِف  قََرأ

ُ
 تََركَ  لَو وَ  .َجهًرا الَفاحِتَةِ  َمعَ  األ

  الَفاحِتَةَ 
َ

رَُها ال خَرَ��ِ  يِف  يَُ�رِّ
ُ
 .األ

 ان واجبات نمازیفصل: در ب

 یا ثابت شده باشد که در آن شبھه یلیاست که لزوم آن به دل یزی[واجب: ھر آن چ
ا یالثبوت باشد، ھمچون خبر واحد؛  ی، ظنّ یلین که دلیوجود داشته باشد؛ مانند ا

شتر را یا بی یاحتمال دو معنن طور که لفظ، یباشد؛ ا یداللت ظنّ  یکه دارا یلیدل
 وجود ندارد.] ی، در عمل، فرقواجبو  فرضان یداشته باشد. و در م

 ز است که عبارتند از:یجده چیو واجبات نماز، ھ

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پیفاتحه؛ [ز ی *خواندن سوره  بِٰفاحِتَِة �َ َصالَٰة لَِمْن لَّْم  ال
ْ
ْقَرأ

ِكٰتاِب 
ْ
فاتحه را در نمازش نخواند، نمازش  ی که سوره یکس«و مسلم)؛  ی(بخار »ال

 .»ستیرفته شده نیقبول و پذ

ٰ «د: یفرما یز میو ن ْزِ  ال
ُ

ٰ يجت  �ِ قْ �َ  ُء َصالٌٰة ال
ُ
ِكٰتاِب يْ َرأ

ْ
، ابن ی(دار قطن »ٰها بِٰفاحِتَِة ال

ت یفاتحه خوانده نشود، کفا ی که در آن سوره ینماز«مه)؛ یح ابن خزیحبان و صح
 .»کند ینم

که نمازش را بد و نادرست خوانده بود، دستور داد که  یخطاب به کس ج امبریپ و

ر بگو و پس یپس تکب«؛ »فكرّب ثم اقرأ باّم الكتاب«بخواند و بدو فرمود: فاتحه را  ی سوره

ِ «. و در آخر فرمود: »فاتحه را بخوان ی از آن، سوره  »لُكِّٰهاَك َصالٰتِ  يِفْ َك ُ�مَّ اْ�َعْل ٰذل
نماز  یھا را در تمام رکعت -فاتحه  ی خواندن سوره -ن عمل یو ا«و مسلم)؛  ی(بخار

 .»ش انجام بدهیخو

 �ِ �َ َصالًٰة لَّْم  َمْن َص�ّٰ «گر آمده است: ید یتیو در روا 
ْ
ِكٰتاِب، فَِ�َ يْ ْقَرأ

ْ
ِخٰداٌج  ٰها بِاُِمّ ال
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حه را نخوانده باشد، فات ی ھر کس نماز بخواند و در آن، سوره«(مسلم)؛  » تَٰمامٍ ْ�ُ �َ 
 ]»نمازش ناقص و ناتمام است.

 ی ] ھمراه با سورهیطوالن ی هیک آیا یکوتاه  یه [یا سه آیک سوره ی* خواندن 
] و در تمام یو سه رکعت یفرض [چھار رکعت ین از نمازھایرمعیفاتحه، در دو رکعت غ

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پینماز وتر و نفل؛ [ز یھا رکعت ِ َو �َ َصالَٰة لَِمْن لَّْم  ال
َْمُدِ�ّٰ

ْ
 بِاحل

ْ
ْقَرأ

 ی فاتحه و سوره ی که سوره یکس«و ابن ماجه)؛  ی(ترمذ »ٰهاْ�ِ َضٍة اَْو �َ �ْ فَرِ  ُسْوَرًة يِفْ 
 ]»ست.یرفته شده نیر آن نخواند، نمازش پذیا غیگر ھمراه با آن در نماز فرض ید

 فرض.] یدر دو رکعت اول [نمازھاه یفاتحه ھمراه با چند آ ی * خواندن سوره
 مه شده است.]یکه بدان ضم یاتیا آیفاتحه بر سوره [ ی * مقّدم نمودن سوره

ھر دو سجده  یشانیو پ ینیبا ب یعنیسجده؛ [ یبرا یشانیبا پ ینیوست کردن بی* پ
ست، مگر آن که یح نین، صحیبر زم ینیرا اکتفا نمودن در سجده بر نھادن بیبردن؛ ز

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پیداشته باشد؛ ز یشخص، عذر   ال
ّٰ

ُب اَْ�َفَه ِمَن يْ ِص يُ َصالَٰة لَِمْن ال
َرِْض ٰما

ْ
ن یاش بر زم یشانیاش را ھمراه پ ینیکه ب یکس«)؛ ی(دارقطن »نَهُ يْ ُب َجبِ يْ ِص يُ  اال

 .]»ستیح نیقرار ندھد، نمازش صح
ش از ینخست، در ھر رکعت پ ی سجده یدوم پس از ادا ی * انجام دادن سجده

 ی دوم پس از سجده ی ادا نمودن سجده یعنیگر افعال نماز؛ [یر آن از دیانتقال به غ
ز یاند و ن ن کردهیچن ج امبریرا پیھا؛ ز ان آنیاول، بدون فاصله انداختن در م

 «اند:  فرموده
َ
د من نماز ینیب ید که میآنگونه نماز بخوان«؛ »اَُصِ�ّ  تُُمْوِ�ْ �ْ َصلُّْوا َكٰما َرأ

 .]»گزارم یم
در  ج امبریرا پیارکان نماز؛ [ز ینه و آرامش به ھنگام ادای* مراعات کردن طمأن

سپس «(ابوداود)؛  »َ�ْطَمنِئَّ ٰراِكعاً  ُ�مَّ اْرَكْع َحيتّٰ «د: یفرما یمورد رکوع و آرامش در آن م
 . »یرین که در آن آرام بگیآور تا ا یرکوع را به جا

ْزِ «د: یفرما یاعتداِل پس از رکوع و آرامش در آن مو در 
ُ

ٰ يالجٰت ُم الرَُّجُل يْ قِ يُ ُء َصالٌٰة ال
بَُه يِف يْ �ِ 

ْ
ُجوْدِ  ٰها ُصل ُكْوِع َو السُّ که  ینماز«، ابن ماجه و ابوداود)؛ ی؛ ترمذیی(نسا »يالرُّ

 .»ستیح نیشخص در آن، پشتش را ھنگام رکوع و سجود راست نکند، صح

 ُ�مَّ اْرَ�ْع َحيتّٰ «که نمازش را بد خوانده بود، فرمود:  یخطاب به کس ج امبریو پ



 ١٥٧  نماز کتاب

 .»یریسپس بلند شو تا راست قرار گ«(ابوداود)؛  »َ�ْعتَِدَل قٰائِماً 

َ�ْطَمنِئَّ ٰجالِساً؛ ُ�مَّ  َ�ْطَمنِئَّ ٰساِجداً؛ ُ�مَّ اْرَ�ْع َحيتّٰ  ُ�مَّ اْسُجْد َحيتّٰ «د: یفرما یز میو ن
سپس سجده کن تا در آن حالت آرام «و مسلم)؛  ی(بخار »َ�ْطَمنِئَّ ٰساِجداً  اْسُجْد َحيتّٰ 

سجده کن تا  آنگاه؛ یرین که به حالت نشسته، آرام گی؛ بعد سرت را بلند کن تا ایریگ
 .]»یرین که در سجده آرام گیا

 ].یا چھار رکعتیسه  یا نشستِن] اول [در نمازھای* قعده [
لفظ ن یتر حیح. [و صحیاول، بنا به قول صح ی ات] در قعدهی* خواندن تشّھد [التح

که دستم  یت کرده و گفته است: در حالیروا ساست که ابن مسعود ی، تشّھدتشّھد
داد،  یاد میاز قرآن را به من  یا که سوره یبود، تشّھد را ھمان طور ج امبریدر دست پ

لَواُت َو الطَّ يّٰ اتَلَّحِ «آموخت:  ِ َو الصَّ الُٰم َعلَ يِّ اُت ِ�ّٰ َو رمَْحَُة اِهللا َو  َها انلَّيِبُّ �ُّ اَ َك يْ ٰباُت، اَلسَّ
الُٰم َعلَ  بَرَ  احِلِ  ٰنا َو يلَعٰ يْ اٰكتُُه، اَلسَّ داً ْ�َ ِعٰباِداِ� الصّٰ  اُهللا َو اَْشَهُد اَنَّ ُ�َمَّ

َّ
 ِاهٰلَ ِاال

ّٰ
، اَْشَهُد اَْن ال

 ُ
ُ

که بر سالم و ُملک و بقاء داللت کند،  یھر لفظ«و مسلم)؛  ی(بخار »َ�بُْدُه َو رَُسْوهل
م خداوند مقصود یکه با آن تعظ ییخداوند بلندمرتبه است؛ و ھر دعا ی ستهیفقط شا

ق خداوند بلندمرتبه ی، فقط الیق او است؛ و ھر صلوات و دعا و کالم پاکیباشد، فقط ال
ما و بر بندگان صالح امبر؛ سالم بر یپ یاست؛ سالم، رحمت و برکات خدا بر شما باد ا

دھم که  یست و شھادت میر از الله نیغ یچ معبود بر حقیدھم که ھ یخدا. شھادت م
 .]»او است ی بنده و فرستاده ج محمد

ُكنّٰا «د: یگو سدر قعده و نشستن آخر. [عبدالله بن معسود »اتيالتح«* خواندن 

َد: يْ ْفَرَض َعلَ �ُ َ�ُقْوُل َ�بَْل اَْن  الُٰم يلَعَ نَا التََّشهُّ الُٰم يلَعٰ  اَلسَّ َل. فَٰقاَل يْ اكٰ�ِ يْ َل َو مِ �ْ ِجرْبِ  اِهللا. اَلسَّ
...يّٰ : الَٰ�ُقْولُْوا ٰهَكٰذا، َو لِٰ�ْن قُْولُْوا: اتَلَّحِ ج رَُسْوُل اهللاِ  ِ و  یھقی، بیی(نسا »اُت ِ�ّٰ

م بر م: سالم بر الله؛ سالیگفت یش از آن که تشھد بر ما فرض شود، میپ«)؛ یدارقطن

» . ... ات اهللايالتحد: یید، بلکه بگویین نگوین چنیفرمود: ا ج امبریل؛ پیل و مکائیجبرئ
 انگر تشھد آخر است.]یث، بین حدیو ا

 یات، به سویر و درنگ، پس از فارغ شدن از خواندن التحی* بالفاصله و بدون تأخ
 رکعت سّوم بلند شدن.

در خارج شدن از نماز،  »كميعل«؛ و عبارت »السالم«* [خارج شدن از نماز به] لفظ 
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ھم در طرف راست واجب است و ھم در طرف  »السالم«ن رو، لفظ یست؛ [از ایواجب ن

ْرِ «د: یفرما یم ج امبریرا پیچپ؛ ز
َ

وُُضوُْء َو حت
ْ
الِٰة ال ْلِ ْ�ُ ُمٰها اتلَّْكبِ �ْ ِمْفٰتاُح الصَّ

َ
لُٰها يْ  َو حت

ر از یھر آن چه که غ» الله اکبر«ماز، وضو است و با گفتن د نیکل«(ابوداود)؛  »مُ يْ اَلتَّْسلِ 
شود، و با سالم دادن، آن محّرمات بر انسان حالل  ینماز باشد، بر انسان حرام م

 .]»شود یم

اَللُّٰهمَّ ِانّٰا «قنوت عبارت است از:  ی* خوندن قنوت [در رکعت آخر نماز وتر؛ و دعا
ُ َعلَ َك نُْؤِمُن بِ َو َك َو �َْستَْغِفرُ َك نُ يْ �َْستَعِ  َ َك يْ َعلَ  َو نُثِْ�ْ َك يْ َو َ�تََو�َّ

ْ
َو َك ، َو �َْشُكرُ ْ�َ اخل

ْلَُع َو َ�رْتُ َك الٰنَْ�ُفرُ 
َ

َ َك ايّٰ ؛ اَللُّٰهمَّ اِ كَ ْفُجرُ �َّ َمْن ُك َو � ْ َك َ�ْعبُُد َو ل ْ  نَُصِ�ّ
َ

 �َْسيٰع َك َو �َْسُجُد َو ِايل
ِْفُد َو نَرُْجْوا رمَْحَتَ 

َ
ْيٰش َك َو � َحٌق َك ِانَّ َعٰذابَ َك َعٰذابَ  َو �َ

ْ
اِر ُمل ُكفّٰ

ْ
خداوندا! ما از تو «  ؛»بِال

م و بر تو توکل یآور یمان میم و به تو ایخواھ یم؛ و از تو آمرزش میجوئ یم یاری
م؛ یکن ینم یم و تو را ناسپاسییگو یم و تو را سپاس میستائ یم یکیم و تو را به نیکن یم

ا! ما فقط تو را یکند. بار خدا یآن که تو را با گناھان مخالفت مم یکن یو ترک م
تو  یم و به سویکن یم، و فقط تو را سجده میگزار یتو نماز م یم و فقط برایپرست یم

گمان  یم؛ بیم داریم و از عذاب تو بیدار ید میم و رحمت تو را امینمائ یو شتاب م یسع
 .]»است یوستنیعذاب تو به کافران پ

ر در ھر رکعت است؛ سه ید قربان؛ [و آن سه تکبید فطر و عیزائد ع یرھای* تکب
ش از به رکوع یر در رکعت دوم، پیش از شروع قرائت؛ و سه تکبیر در رکعت اول، پیتکب

 رفتن.]

شروع ھر نماز؛ و [وجوب شروع کردن  ی] برااهللا اكربر [ین کردن لفظ تکبیی* تع

ست؛ [بلکه مشخص نمودن لفظ ید نیع ینمازھا ]، فقط مختص»اهللا اكرب«نماز با لفظ 

 ، واجب است.]یشروع ھر نماز ی، برا»اهللا اكرب«
 د.یر رکوع در رکعت دوم از نماز ھر دو عی* گفتن تکب

صبح و در دو رکعت اول  یامام در نمازھا ی* بلند خواندن فاتحه و سوره برا
خواندن امام، قرائت را در ؛ و بلند -ز باشد ین ییاگر چه قضا -مغرب و عشاء  ینمازھا
 ح.]یح و وتر در ماه مبارک رمضان [و در تراوید قربان، تراوید فطر، عیجمعه، ع ینمازھا

ظھر، عصر، و در رکعت آخر  یامام، در نمازھا ی* آھسته خواندن فاتحه و سوره برا
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ن آھسته خواندن قرائت در ینماز مغرب و در دو رکعت آخر نماز عشاء؛ و ھمچن
 شوند. یکه در روز گزارده م ینفل ینمازھا

ھا  آن که قرائت در ییخواند [ُمنفرد = تنھا گزار]، در نمازھا یکه تنھا نماز م یو کس
تواند قرائت را  ین طور که اگر خواست میشود، مختار است؛ [ا یبلند خوانده م یبا صدا
خواند؛] مانند تواند آن را به صورت آھسته ب یبلند بخواند و اگر ھم خواست م یبا صدا

خواھد،  یز مختار است؛ اگر مین ین فردیخواند؛ [که چن یکه در شب نماز نفل م یکس
 آھسته بخواند.] یقرائت را بلند بخواند و اگر ھم خواست آن را با صدا

ا سوره ی، سوره را در [رکعت اول از دو رکعت نماز مغرب و ینمازگزار چه چنانو اگر 
شاء ترک کرد، در آن صورت، سوره را [در رکعت سوم نماز را] در دو رکعت اول نماز ع

و بلند بخواند؛ [و  یمغرب و] در دو رکعت آخر نماز عشاء ھمراه با فاتحه به طور جھر
 سھو ھم انجام دھد.]  ی سجده

فاتحه را در دو رکعت اول ترک کرد، در آن صورت آن را در  ی سوره چه چنانو اگر 
 ی فوت شده است، سجده یجبران آنچه که از و یلکه برادو رکعت آخر تکرار نکند؛ [ب

 سھو انجام بدھد.
؛ یا به فراموشیگردند  یا به عمد ترک میک از واجبات نماز، یناگفته نماند که ھر 

نماز  ی ک از واجبات نماز، به عمد ترک گردند، در آن صورت اعادهیھر  چه چناناگر 
ترک شوند، در آن  ینماز، به فراموش ک از واجباتیھر  چه چنانواجب است؛ و اگر 

 گردد.] یسھو، جبران م ی صورت با انجام سجده

  ُسَنِنَها ِفي َفصٌل 

ُذنَ�ِ  ِحَذاءَ  لِلتَّحِر�َمةِ  ايلََديِن  َرفعُ  :مَخُسونَ  وَ  یِاحدَ  ِ�َ  وَ 
ُ
َمةِ  لِلرَُّجِل  األ

َ
 ِحَذاءَ  وَ  ؛َواأل

ةِ  الَمنَكبَ�ِ  َصابِعِ  �رَشُ  وَ  ؛لِلُحرَّ
َ
 الرَُّجِل  وَضعُ  وَ  إَِماِمه ِإلِحَرامِ  یالُمقتَدِ  إِحَرامِ  ُمَقاِرنَةُ  وَ  األ

َت  یاليرُسَ  ىلَعَ  ايلُمَ�  يََدهُ 
َ

تِه حت ن :الوَضعِ  ِصَفةُ  وَ  ؛رُسَّ
َ
َعَل  أ  َظاِهرِ  ىلَعَ  ايلُمَ�  َكفِّ  بَاِطنَ  �َّ

ةِ  وَضعُ  وَ  ؛الرُّسغِ  ىلَعَ  اِإلبَهامِ  وَ  بِاخِلنرَصِ  ُ�َلًِّقا یاليرُسَ  َكفِّ 
َ
 ِمن َصدرَِها ىلَعَ  يََديَها الَمرأ

ِليٍق  َغ�ِ 
َ

َل  َوالتَّسِمَيةُ  لِلِقَراَءةِ  َواتلََّعوُّذُ  َواثلَّنَاءُ  ؛حت وَّ
َ
 َواِإلرَسارُ  َواتلَّحِميدُ  َواتلَّأِم�ُ  َر�َعةٍ  لُكِّ  أ

ةِ  َغ�ِ  ِمن اتلَّحِر�َمةِ  ِعندَ  َواالِعِتَداُل  بَِها
َ
اِس  َطأَطأ  وَ  َوالتَّسِميعُ  بِاتلَّكِب�ِ  اِإلَمامِ  َجهرُ  وَ  الرَّ

رَ�عِ  قَدرَ  الِقيَامِ  يِف  الَقَدَم�ِ  تَفِر�جُ 
َ
َصابِعَ  أ

َ
ن وَ  ؛أ

َ
وَرةُ  تَُ�ونَ  أ  ِمن لِلَفاحِتَةِ  الَمضُموَمةُ  السُّ
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ِل  ِطَوالِ  هرِ  الَفجرِ  يِف  الُمَفصَّ وَساِطهِ  ِمن وَ  َوالظُّ
َ
 الَمغِرِب  يِف  قَِصارِهِ  ِمن وَ  َوالِعَشاءِ  الَعرصِ  يِف  أ

  وَ  ؛ُمِقيًما اَكنَ  لَو
ُ
يَّ  يَقَرأ

َ
  إَِطالَةُ  وَ  ُمَسافًِرا اَكنَ  لَو َشآءَ  ُسوَرةٍ  أ

َ
و�

ُ
 تَ�ِب�ِ  وَ  َ�َقط الَفجرِ  يِف  األ

ُكوِع  خذُ  وَ  ثََالثًا �َسِبيُحهُ  وَ  الرُّ
َ
َصابِِعه تَفِر�جُ  وَ  �ِيََديهِ  ُركبَتَيهِ  أ

َ
ةُ  ؛أ

َ
  َوالَمرأ

َ
 وَ  ؛ُ�َفرُِّجَها ال

فعُ  بَِعجِزه َرأِسه �َسِوَ�ةُ  وَ  َظهِرهِ  �َسُط  وَ  َساقَيهِ  نَصُب  ُكوِع  ِمنَ  َوالرَّ  وَ  ُمطَمئِنًّا بَعَده َوالِقيَامُ  الرُّ
ُجودِ  وَجِهه ُ�مَّ  يََديهِ  ُ�مَّ  ُركبَتَيهِ  وَضعُ  ُجودِ  تَ�ِب�ُ  وَ  لِلنُُّهوِض  َعكُسه وَ  لِلسُّ  تَ�ِب�ُ  وَ  السُّ
فعِ  ُجودِ  َوَ�ونُ ِمنُْه  الرَّ يهِ  بَ�َ  السُّ  وَ  فَِخَذيهِ  َعن بَطَنه الرَُّجِل  ُ�َافَاةُ  وَ  ثََالثًا �َسِبيُحه وَ  َكفَّ

رِض  َعِن  ِذَراَعيهِ  وَ  َجنبَيهِ  َعن ِمرَ�َقيهِ 
َ
ةِ  ِاِ�َفاُض  وَ  األ

َ
 وَ  بَِفخَذيَها بَطَنَها لَزُ�َها وَ  الَمرأ

جَدتَ�ِ  بَ�َ  َواجلَلَسةُ  الَقوَمةُ  جَدتَ�ِ  بَ�َ  ِ�يَما الَفخَذيِن  ىلَعَ  ايلََديِن  وَضعُ  وَ  السَّ  َكَحالَةِ  السَّ
دِ  ةِ  تََورُّكُ  وَ  ايلُمَ�  نَصُب  وَ  یاليرُسَ  رِجِلهِ  ِافرِتَاُش  وَ  التََّشهُّ

َ
ِحيِح  يِف  َواإلَِشاَرةُ  الَمرأ  الصَّ

َهاَدةِ  ِعندَ  بِالُمَسبََّحةِ   ِ�يَما الَفاحِتَةِ  قَِراَءةُ  وَ  ؛اِإلثبَاِت  ِعندَ  يََضُعَها وَ  انلَّيِف  ندَ عِ  يَرَ�ُعَها ؛الشَّ
َ�ِ  بَعدَ 

َ
ويل

ُ
َالةُ  األ ِخ�ِ  اجلُلُوِس  يِف  َسلَّمَ  وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  َوالصَّ

َ
اَعءُ  وَ  األ  بَِما ادلُّ

لَفاَظ  �َشبَهُ 
َ
نَّةِ  الُقرآنِ  أ   َوالسُّ

َ
مَ  ال  ِ�يَّةُ  وَ  بِالتَّسِليَمتَ�ِ  �ََساًرا ُ�مَّ  يَِمينًا َواِالتِلَفاُت  انلَّاِس  الَكَ

َصحِّ  يِف  بِالتَّسِلَمتَ�ِ  اجِلنِّ  َصاِلحَ  وَ  َواحلََفَظةَ  الرَِّجاَل  اِإلَمامِ 
َ
 ؛َجَهتهِ  يِف  إَِماَمه الَمأُمومِ  ِ�يَّةُ  وَ  ؛األ

 الَمَالئَِ�ةَ  الُمنَفرِدِ  ِ�يَّةُ  وَ  اجِلنِّ  َصاِلِح  وَ  َواحلََفَظةِ  الَقومِ  َمعَ  التَّسِليَمَت�ِ  يِف  نََواهُ  ،َحاَذاهُ  إِن وَ 
و� َعِن  اثلَّاِ�يَةِ  َخفُض  وَ  ؛َ�َقط

ُ
 ِانِتَظارُ  وَ  بِايلَِم�ِ  َوابِلَداَءةُ  اِإلَمامِ  لَِسَالمِ  ُمَقاَرَ�تُه وَ  األ

  الَمسبُوقِ 
َ
 .اِإلَمامِ  فََراغ

 نماز یها ان سّنتیفصل: در ب

 ز است که عبارتند از:یک چینماز، پنجاه و  یھا سّنت
 یمه برایر تحری* باال بردن ھر دو دست تا برابر دو گوش در ھنگام گفتن تکب

را یش را تا برابر دو شانه بلند کنند؛ [زیزان؛ و زنان آزاد، ھر دو دست خویمردان و کن

َ ُ�مَّ َرَ�َع  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «ت شده است که: یروا الَٰة َكربَّ  ِه َحيتّٰ يْ دَ يَ اٰكَن ِاَذا اْ�تَتََح الصَّ
و  یی، ابوداود، نسای(دارقطن ...»كَ اللُّٰهمَّ َو حِبَْمدِ َك ُقْوُل: ُسبْٰحانَ �َ ِه؛ ُ�مَّ يْ ِه اُُذ�َ يْ بِاِبْٰهامَ  يْ اذِ ُ�ٰ 

 آنگاهفت؛ گ یر میکرد، نخست تکب یھرگاه نماز را شروع م ج امبریپ«ابن ماجه)؛ 

را  ...»اللهم  سبحانك«کرد و پس از آن  یش را تا برابر دو گوش بلند میخو یھا دست
 .]»خواند یم
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 یبر حال خود باق ی* انگشتان ھر دو دست را به ھنگام باال بردن، به طور عاد
را کامًال از ھا  آن را کامًال به ھم بچسباند و نه ھمھا  آن ن طور که نهیگذاردن؛ [ا

َ َرَ�َع  ج اٰكَن انلَّيِبُّ «را: یباز و گشاده گرداند؛ [ز گریھمد » ِه نٰارِشاً اَٰصابَِعهُ يْ دَ يَ ِاٰذا َكربَّ
کرد  یش را بلند میخو یھا دست گفت، یر میھرگاه تکب ج امبریپ«)؛ یھقیو ب ی(ترمذ

 را کامالً ھا  آن چسباند و نه ھم یکه انگشتان دستان خود را نه کامًال به ھم م یدر حال
 .]»گرداند یگر باز و گشاده میاز ھمد

ِاٰذا «د: یفرما یم ج امبریرا پیشنماز؛ [زیبا ِاحرام پ یِاحرام مقتد یکی* تقارن و نزد
ْوا ُ َ فََكربِّ  .]»دییر بگویز تکبیر گفت، شما نیھرگاه امام تکب«و مسلم)؛  ی(بخار »َكربَّ

ر ناف بنھد؛ یدست چپ قرار دھد و آن را ز یش را روی* مرد، دست راست خو

َ «د: یگو یم سیرا علی[ز
ْ

نَِّة وَْضُع ايل ةِ   يلَعَ ْ�ِ مِ ِانَّ ِمَن السُّ َّ َْت الرسُّ
َ

ٰماِل حت )؛ ی(دارقطن »الِشّ
 .»ر ناف از سّنت استیدست چپ و ز ینھادن دست راست بر رو یبه راست«

يِبِ «فرموده است:  ج امبریو پ
َ �ّ �ِ�ِّمْن اَْخالِٰق انلَّ

ْ
ٰماِل يِف   يلَعَ ْ�ِ مِ َن وَْضُع ايل الٰةِ  الِشّ  »الصَّ

امبران است که در نماز خود، دست یاز اخالق پ«و حاکم)؛  یی، مسلم، نسای(بخار
 ].»نھادند یراست را بر دست چپ م

ب است که: قسمت ین ترتیبد دست چپ ینھادن دست راست بر رو ی نحوهو 
که دو  ی؛ در حالکف دست چپ قرار دھد یرونیکف دست راست را بر قسمت ب یدرون

ت شده یرا روایش حلقه نموده است؛ [زیرا بر مچ دست خو» ابھام«و » خنصر«انگشت 

َكفَّ يلَعَ يَ  ج ِانَّهُ «که: 
ْ
َكِفّ  َضُع ال

ْ
کف (دست  ج امبریپ«)؛ ی(ابوداود و دارقطن »ال

 .]»نھاد یکف (دست چپ) م یراست) را بر رو
کف دست چپ  یرونیقسمت بش را بر یکف دست راست خو یو زن [قسمت درون

نه بگذارد؛ بدون آن که دو انگشت یس یش را رویخو یھا خود قرار دھد و] دست
 د.یش حلقه نمایرا بر مچ دست خو» ابھام«و » ِخنصر«

 َك اْسمُ َك َو تَٰبارَ َك اللُّٰهمَّ َو حِبَْمدِ َك ُسبْٰحانَ «» [ثناء«* خواندن 
ٰ

ک ََو الٰ ِاهٰلَ  َو تَٰعايل َجدُّ
م؛ و نام تو مبارک و شکوھمند، یگو یش میه و ستایح و تنزیخداوندا! تو را تسب«؛  »كَ ْ�ُ �َ 

عبادت را داشته باشد،  یستگیکه شا یچ معبودیز است و ھیو عظمت تو برتر از ھمه چ
 .»جز تو وجود ندارد

 ِاٰذا«د: یفرما یم ج امبریرا پیمه بخواند؛ زیر تحریرا پس از تکب »ثناء«ناگفته نماند که 
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َ

ة فَاْرَ�ُعْوا اَ  ُ�ْمتُْم ِايل ِٰ ال ٰاِلْف آٰذانَُ�ْم؛ ُ�مَّ قُْولُْوا: ُسبْٰحانَ يَ دِ يْ الصَّ
ُ

ٰ خت اللُّٰهمَّ َو َك ُ�ْم َو ال
ٰ ِاهٰلَ �َ َك َجدُّ  َو تَٰعايلٰ َك اْسمُ َك َو تَٰبارَ َك حِبَْمدِ   ْ�ِ اتلَّْكبِ  ُدْوا يلَعَ �ْ ؛ َو ِاْن لَّْم تَزِ كَ ْ�ُ َو ال
 
َ
ش را بلند ید؛ دستان خویستادیھرگاه به نماز ا«)؛ یر طبرانی(معجم الکب »ُ�مْ  اَْجٰزأ

د؛ و اگر یرا بخوان ...»اللهم  سبحانك« آنگاهد؛ یھا بلندتر نکن را از گوشھا  آن د ویکن
 .»کند یت مید، باز ھم شما را کفایرا اضافه نکرد یزیر چیھمراه تکب

، ُ�مَّ َرَ�َع  ج اهللاِ اٰكَن رَُسْوُل «ت شده که: یز روایو ن َ الَٰة َكربَّ  ِه َحيتّٰ يْ دَ يَ ِاَذا اْ�تَتََح الصَّ
و مسند  ی(دارقطن ...»كَ اللُّٰهمَّ َو حِبَْمدِ َك ُسبْٰحانَ «ُقْوُل: �َ ِه؛ ُ�مَّ يْ ِه اُُذ�َ يْ بِاِبْٰهامَ  يْ اذِ ُ�ٰ 
را  گفت؛ سپس دستانش یر میکرد؛ تکب ینماز را شروع م ج امبریھرگاه پ«)؛ یعلیابو

 آنگاهدھد؛  یش قرار میھا ش را برابر گوشیکرد تا آن که دو انگشت ابھام خو یبلند م

 .]»خواند یرا م...» اللهم و  سبحانك«

را یفاتحه؛ [ز ی آغاز قرائت سوره یبرا »ميطان الرجياعوذ باهللا من الش«* گفتن 

َت ﴿ د:یفرما یخداوند م
ۡ
ِ  ۡسَتعِذۡ ٱفَ  ۡلُقۡرَءانَ ٱفَإَِذا قََرأ ِ ٱب ۡيَ�ٰنِ ٱِمَن  �َّ [النحل:  ﴾٩٨لرَِّجيمِ ٱ لشَّ

 .»طان رانده شده، به خدا پناه ببریش یھا ، از وسوسهیقرآن بخوان یکه خواست یھنگام« ]٩٨

  ج ِانَّهُ «د: یگو یم سید خدریو ابوسع
َ

الِٰة ِاْستَْفتََح ُ�مَّ  اٰكَن ِاٰذا قٰاَم ِايل ُقْوُل: اَُعوُْذ �َ الصَّ
مِ بِاِهللا ِمَن  َعلِ يْ السَّ

ْ
(ابوداود و  »ِم ِمْن َهْمِزهِ َو َ�ْفِخِه َو َ�ْفِثهِ يْ ٰطاِن الرَّجِ يْ ِم ِمَن الشَّ يْ ِع ال

خواند؛  یاستفتاح را م یخواست نماز بخواند، دعا یم ج امبریکه پ یھنگام«)؛ یترمذ

و م من مهزه و نفخه يطان الرجيم من الشيع العلياعوذ باهللا من السم«فرمود:  یسپس م

گاه پناه م یبه خدا«؛ »نفثه  .»طان رانده شده؛ از جنون، کبر و شعر اویبرم از ش یشنوا و آ

بسم «و  »ميطان الرجياعوذ باهللا من الش«در پشت سر امام،  یناگفته نماند که مقتد

ن یرا در نخست بسم اهللاو  اعوذ باهللا، »مسبوق«شخص  ید؛ ولیرا نگو »مياهللا الرمحن الرح
 د.]یخواند، بگو یکه بعد از امام م یرکعت

 ی ش از خواندن سورهیدر اول ھر حرکت [پ »ميبسم اهللا الرمحن الرح«* گفتن 

ْفتَِتُح َصالٰتَُه بِِبْسِم اِهللا الرَّمْحِٰن �َ اٰكَن  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «ت شده که: یرا روایفاتحه؛ ز
شروع  »ميبسم اهللا الرمحن الرح« ش را باینماز خو ج امبریپ«)؛ ی(ترمذ »مِ يْ الرَّحِ 
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 .]»کرد یم
 ج امبریرا پیفاتحه؛ ز ی ان سورهین [به صورت آھسته، پس از پای* گفتن آم

ِٰماُم: �َ «د: یفرما یم
ْ

َمْغُضوِْب َعلَ ْ�ِ ِاٰذا قٰاَل اال
ْ
اِلّ يْ  ال  الضّٰ

َ
؛ فَاِنَّ َمْن ْ�َ ؛ َ�ُقْولُْوا: آمِ ْ�َ ِهْم َو ال

ُ قَْوَل  اَ�َق قَْوهلُ َم ِمْن َذنِْبهِ  وّٰ ُ ٰما َ�َقدَّ َمالئَِ�ِة، ُغِفَر هلَ
ْ
ھرگاه امام «و مسلم)؛  ی(بخار »ال

ن؛ ید: آمیید، بگویرس »نيهم و ال الضالي املغضوب علريغ« جماعت در خواندن فاتحه به
ن گفتنش ھمزمان با یچون ھر کس، سخنش با سخن فرشتگان ھماھنگ شود و آم

ده ینش بخشوده و آمرزیشی) پیره یگناھان (صغن گفتن فرشتگان باشد، یآم
 .]»شود یم

نا«* گفتن   »سمع اهللا ملن محده«که امام،  یدر وقت یمقتد ی[برا »احلمدلك  ربّ

ِٰماُم «د: یفرما یم ج امبریرا پید؛ زیگو یم
ْ

َدهُ «ِاٰذا قٰاَل اال َر�َّٰنا «، َ�ُقْولُْوا: »َسِمَع اُهللا لَِمْن مَحِ
 َ َْمدُ َك ل

ْ
لك  ربنا« گفت، شما »سمع اهللا من محده« ھرگاه امام،«و مسلم)؛  یار(بخ »احل

سمع «گزارد، مّتصل پس از گفتن  ینماز م ییکه به تنھا ی. و در صورت»دییبگو »احلمد

سمع اهللا ملن «شنماز، تنھا به گفتن ید؛ اّما امام و پیرا بگو »احلمدلك  ربنا«، »اهللا ملن محده

 ند.]یاکتفا و بسنده نما »احلمدلك  ربنا«، به گفتن یو مقتد  »محده

َ «* آھسته گفتن  َْمدُ َك َر�َّٰنا َو ل
ْ
بسم ، اعوذ باهللا، ثناءن آھسته خواندن ی. [و ھمچن»احل

 .]نيآمو  اهللا
ن که سرش را یمه، بدون ایر تحریستادن به ھنگام گفتن تکبی* اعتدال و راست ا

 فرو اندازد.
گر؛] و بلند گفتن ید یبه رکن یرات انتقال از رکنیمه و تکبیر [تحری* بلند گفتن تکب

 شنماز.یتوسط امام و پ »سمع اهللا ملن محده«
 یباق یچھار انگشت، گشادگ ی ، به اندازهیان ھر دو پایام، در می* در حالت ق

 گذاردن.
 یھا را از سوره یا فاتحه، سوره ی صبح و ظھر، پس از قرائت سوره ی* در نمازھا

ل« اوساط « یھا را از سوره یا عصر و عشاء، سوره یند؛ و در نمازھابخوا »طوال مفصّ

ل ل«بخواند؛ و در نماز مغرب، از  »مفصّ شنماز ی[پ ین حکم برایبخواند؛ و ا »قصار مفصّ
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ّسر و یش میکه برا یا شخص مسافر، ھر سوره یم است؛ ولیاست که] مق یو نمازگزار

ل« یاھ خواھد بخواند. [سوره یفراھم شد، و ھر چه را م ؛ عبارت است از: »طوال مفصّ

ل« یھا ؛ و سوره»الربوج« ی تا سوره »احلجرات« ی سوره ؛ عبارت است از: »اوساط مفصّ

ل« یھا ؛ و سوره»نةيّ الب« ی تا سوره »الطارق« ی سوره ؛ عبارت است از: »قصار مفصّ

 .»الناس« ی تا سوره »الزلزال« ی سوره

 يِف �َ اٰكَن  ج ِانَّهُ «د: یگو سو عمر بن خطاب
ُ
ِل؛ َو يِف  ْقَرأ ُمَفصَّ

ْ
َمْغرِِب بِقٰصاِر ال

ْ
ِعٰشاِء  ال

ْ
ال

ِل َو يِف  ُمَفصَّ
ْ
َعرْصِ  بِوَْسِط ال

ْ
ْهُر اَكل ِل، َو الظُّ ُمَفصَّ

ْ
بْح بِِطٰواِل ال (مصّنف عبدالرزاق)؛  »الصُّ

در مغرب، از قصار مفصل،؛ در عشاء، از اوساط مفصل و در صبح، از طوال  ج امبریپ«
 .]»کرد یز ھمانند عصر، قرائت میخواند؛ و در ظھر ن یفّصل مم

 دن.یتر گردان یبامداد، رکعت اول را از رکعت دوم آن، طوالن ی* فقط در نمازھا
خواست به نماز  یچون م ج امبرید: ھمواره پیگو سرهیرا ابوھریر رکوع؛ [زی* تکب

که  یوقت آنگاهگفت؛  یر میرفت، تکب یگفت، سپس که به رکوع م یر میستد، تکبیبا

 . (مسلم)»سمع اهللا ملن محده«گفت:  یشد، م یکرد و از رکوع بلند م یپشتش را راست م

 گفت. ابوداود و مسلم.] یر میبه ھنگام ھر فرود آمدن و برخاستن، تکب ج امبریو پ

ِاٰذا «د: یفرما یم ج امبریرا پیبه ھنگام رکوع؛ [ز »ميالعظ سبحان ريبّ «* سه بار گفتن 

َعظِ  ُسبْٰحاَن َرِ�َّ  َك،ُرُكوْعِ  َرَ�ْعَت َ�ُقْل يِفْ 
ْ
ِ يْ ال  اَْدنٰاُه؛ َو ِاٰذا َسَجْدتَّ َ�ُقْل يِفْ َك ِم ثَالٰثاً؛ َو ٰذل

َيلْعٰ  ُسُجوِْدکَ: ُسبْٰحاَن َرِ�َّ  ْ
ِ  اال ھرگاه به رکوع «)؛ ی(ابوداود و ترمذ »اَْدنٰاهُ َك ثَالٰثاً َو ٰذل

ن یکه ا» منّزه است پروردگار بزرگوارم« یعنی؛ »ميالعظ يبّ سبحان ر« ، سه بار بگو:یرفت

ن یو ا ؛»االعىل سبحان ريبّ «، سه بار بگو: یکتر است؛ و ھرگاه به سجده رفتیبه کمال نزد
 .»کتر استیبه کمال نزد

ّ يْ َصلَّ « د:یگو سفهیو حذ يِبِ
َعظِ  ُرُكوِْعِه: ُسبْٰحاَن َرِ�َّ  ُقْوُل يِفْ �ُ فاَكَٰن  ج ُت َمَع انلَّ

ْ
ِم؛ َو يْ ال

َيلْعٰ  ُسُجوِْدهِ: ُسبْٰحاَن َرِ�َّ  يِفْ  ْ
نماز خواندم،  ج امبریبا پ«)؛ ی، ابوداود و ترمذیی(نسا »اال

 سبحان ريبّ  فرمود: یو در سجودش م ميالعظ سبحان ريبّ  فرمود: یدر رکوعش م

 ».]االعىل
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ش را با یخو یدر حال رکوع، ھر دو زانو یعنیھا در رکوع؛ [ * گرفتن زانوھا با دست
 رد.]یش بگیھر دو دست خو

که] انگشتان دستش، از ھم گشاده  یھا در رکوع، به طور * [گرفتن زانوھا با دست

بَتَ  يلَعٰ َك يْ ِاٰذا َرَ�ْعَت فََضْع َكفَّ «فرمود:  سبه انس ج امبریرا پیو باز باشد؛ [ز
ْ
َو َك يْ ُرك

ْج �َ  ھرگاه به رکوع «)؛ ی(معجم االوسط طبران »َك يْ َ�ْن َجنْبَ َك يْ دَ يَ َو اْرَ�ْع  َك  اَٰصابِعِ ْ�َ فَِرّ
ت قرار بده و انگشتان دستت را از ھم گشاده یدو زانو ی، دو کف دستانت را بر رویرفت

 .]»ت دور نگه داریش را از پھلوھایو باز دار و دستان خو
 و باز نگرداند.ش را از ھم گشاده یو زن در حال رکوع، انگشتان دست خو

 د.یده نمایش را راست و کشیخو ی* در حال رکوع، ھر دو سا ق پا

ِانَّ «ت شده که: یرا روایش را ھموار و صاف گرداند؛ [زی* در حال رکوع، پشت خو
ُ اٰكَن ِاٰذا َرَ�َع  ج رَُسْوَل اهللاِ  ٰماُء، ِاْستََقرَّ يْ لَْو ُصبَّ َعلَ  َظْهَرُه َحيتّٰ  يْ َسوِّ �

ْ
ماجه)؛  (ابن »ِه ال

گرداند که اگر  یش را چنان ھموار و صاف میکرد، پشت خو یرکوع م ج امبریھرگاه پ«
 .»گرفت یش قرار میشد، در جا یخته میبر آن آب ر چه چنان

َرَّ  اٰكَن ِاٰذا َرَ�َع لَْو اٰكَن قََدُح ٰماٍء يلَعٰ  ج ِانَّهُ «ت شده که: یز روایو ن
َ

َك َظْهِرهِ، لَٰما حت
رفت، چنان  یھرگاه به رکوع م ج امبریپ«)؛  طرباينريمعجم الصغ( »َظْهِرهِ ِالِْستٰواء 

گرفت، حرکت  یبر پشت سرش قرار م یپشتشان ھموار و صاف بود که اگر ظرف آب
 .]»کرد ینم

 * برخاستن از رکوع.
به  یعنینه و آرامش و سکون و اعتدال پس از رکوع؛ [یستادن و طمأنی* راست ا

ابد و از حرکت یش ساکن و آرامش یھا ستد که اندامیپس از رکوع راست با یا گونه

پس از رکوع «)؛ ی(بخار »َ�ْعتَِدَل قٰائِماً  ُ�مَّ اْرَ�ْع َحيتّٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پیافتد؛ زیب
 .]»یستاده، بلند شوین که به صورت اعتدال و ایز تا ایبرخ

 آنگاهسپس ھر دو دست خود و  ش،یخو ی* در ھنگام سجده، نخست ھر دو زانو
 ن بنھد.یش را بر زمیصورت خو

نخست صورت  یعنی* و در ھنگام برخواستن از سجده، برخالف باال عمل کند؛ 
ن بردارد؛ یش را از زمیخو یش، و پس از آن، ھر دو زانویخود؛ سپس ھر دو دست خو

بَتَ  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «ن که: یل ای[به دل
ْ
ِه َو ِاٰذا َ�َهَض، يْ دَ يَ ِه َ�بَْل يْ اٰكَن ِاٰذا َسَجَد وََضَع ُرك
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بَتَ يْ دَ يَ َرَ�َع 
ْ
 یکرد، زانوھا یھرگاه سجده م ج امبریپ«)؛ ی(ابوداود و ترمذ »هِ يْ ِه َ�بَْل ُرك

خواست، دستان  ینھاد؛ و ھرگاه از سجده برم ین میش از دستان بر زمیش را پیخو
 .]»داشت ین برمیش از زمیھاش از زانویخود را پ

ّ يُ  ج اٰكَن رَُسْوُل اهللاِ «ت شده که: یرا روایر سجده؛ [زی* گفتن تکب
ُ ِعنَْد لُكِ َ�رِبّ

 .]»گفت یبه ھنگام ھر فرود آمدن و برخاستن، الله اکبر م ج امبریپ«؛  »َخْفٍض وَّ َرفْعٍ 
 بلند شدن از سجده. یر برای* گفتن تکب

ش قرار دھد؛ [به یان ھر دو کف دست خویرا در م شی* در حال سجده، صورت خو

ھرگاه «(مسلم)؛  »هِ يْ  َكفَّ ْ�َ اٰكَن ِاٰذا َسَجَد، وََضَع وَْجَهُه �َ  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «ن که: یل ایدل
ش قرار یان ھر دو کف دست خویش را در میکرد، صورت خو یسجده م ج امبریپ
 .»داد یم

ا«ت شده است که: یز روایو ن و ابوداود)؛  ی(بخار »هِ يْ ِه َحْذَو َمنَْكبَ يْ َسَجَد، وََضَع َكفَّ  لَمّٰ
اش قرار  ش را برابر ھر دو شانهیکرد، ھر دو کف دست خو یسجده م ج امبریو ھرگاه پ«
 .]»داد یم

ُت َمَع یَصلَّ «د: یگو سفهیرا حذیدرسجده؛ [ز »االعىل سبحان ريبّ «* سه بار گفتن 

بِ  َيلْعٰ  ُسبْٰحاَن َرِ�َّ ُرُکْوِعِه:  یفِ ُقْوُل یَفٰکاَن  ج یالنَّ ْ
َ اال َعِظيِْم؛ َو يِفْ ُسُجوِْدهِ: ُسبْٰحاَن َر�ِّ

ْ
» ال

سبحان فرمود:  ینماز خواندم؛ در رکوعش م ج امبریبا پ«)؛ ی، ابوداود و ترمذیی(نسا
 »]ن رّ� االىلعسبحافرمود:  ی؛ و در سجودش مرّ� العظيم

ش را یرا از ھر دو ران خود [، و ھر دو آرنج خوش ی* مرد در حال سجده، شکم خو
ت شده یرا رواین، دور گرداند؛ [ زیش را از زمیخو یخود،] و ھر دو بازو یاز دو پھلو

(مسلم و » اٰكَن ِاٰذا َسَجَد، ٰجايٰف َحيتّٰ لَْو ٰشاَءْت بَِهيَْمٌة اَْن َ�ُمرَّ َ�ْ�َ يََديِْه لََمرَّْت  ج ِانَّهُ «که: 
خود دور  یش را از دو پھلویکرد، چنان آرنج خو یسجده م ج امبریگاه پھر«ابوداود)؛ 

 ».کرد یقصد عبور داشت، عبور م یا د که اگر بزغالهیگردان یم

امبر یپ«(مسلم و مسند احمد)؛ » اٰكَن َ�ْنَُح َحيتّٰ يُرٰي وَْضَح ِاْ�َطيْهِ «د: یفرما یز میو ن
 ».]شد یربغلش، مشاھده میز یدیکه سفکرد  یخود را از پھلوھا چنان دور م یھا آرنج

ش [،و یھا ش را به رانین طور که شکم خوین]؛ این آمدن زن [به طرف زمیی* پا
ن که یل ایش را بچسباند؛ [به دلیخو یش،] و ھر دو بازویھا خود را به بغل یھا آرنج
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 ج امبریازکنار دو زن گذشت که در حال گزاردن نماز بودند. پ ج امبریت شده: پیروا
ا َ�ْعَض اللَّْحِم ِايٰل َ�ْعٍض «فرمود:  ح ابن ی(مصنف عبدالرزاق و صح» ِاٰذا َسَجْدتُّٰما، فََضمّٰ
 .]»دیگر، بچسبانید یاز گوشت را به برخ ید، برخیھرگاه سجده کرد«حّبان)؛ 

 ستادن از سجده.ی* برخاستن و راست ا
 ن دو سجده.ی* نشستن در ب

 که ھمچنانش بنھد؛ یه، بر ھر دو ران خون دو سجدیش را در بی* ھر دو دست خو

 نھد. یرا بر آن مھا  آن ،»التحيّات«در حال خواندن 
ش را فرش کند یچپ خو یآخر،] پا ی اول و قعده ی * [در حالت نشستن در قعده

ن یزم یش را بر رویچپ خو یکه پا یا د، [به گونهیستاده نمایراستش را ا یو پا
که انگشتان  یراست را نصب کند به صورت یند، و پایقوزک آن بنش یبگستراند و رو

َعتَْ�ِ َجلََس «آمده است:  یاز بخار یتیآن، رو به قبله باشند. در روا
ْ
ك فَاِٰذا َجلََس يِف الرَّ

ُْم�ٰ  يرُْسٰي َو نََصَب ايلْ
ْ
چپ  یتشھد اول نشست، بر پا یھرگاه برا«؛ »يلَعٰ رِْجِلِه ال

 .»دیراست را نصب نما یند و پایبنش

ُْم�ٰ  ج َو اٰكنَ «د: یگو لشهیو عا يرُْسٰي َو َ�نِْصُب رِْجلَُه ايلْ
ْ
(مسلم » َ�ْفرُِش رِْجلَُه ال

 .»کرد ین نصب میزم یراستش را رو یچپش را پھن و پا یپا ج امبریپ«و ابوداود)؛ 

ُْمٰ�، َو «د: یگو بابن عمرو  َقَدُم ايلْ
ْ
الِٰة: اَْن ُ�نَْصَب ال ُ ِمْن ُسنَِّة الصَّ

ُ
اْسِتْقٰباهل

يرُْسيٰ 
ْ
ُلُوُْس يلَعَ ال

ْ
ِقبْلََة َو اجل

ْ
راست و رو به  ینصب نمودن پا«)؛ یی(نسا» بِاَٰصابِِعٰها اَل

 .»نماز است یھا چپ، از سّنت یقبله نمودن انگشتان آن و نشستن بر پا

؛ «د: یگو /و طاوس َقَدَمْ�ِ
ْ
ِقْٰعاِء يلَعَ ال

ْ
بِْن َ�بّٰاٍس يِف اال ٰنا ِالِ

ْ
ٰنا قُل

ْ
نَُّة . َ�ُقل فَٰقاَل: ِ�َ السُّ

اُه َجٰفاءاً بِالرِّْجِل. َفٰقاَل ِاْ�ُن َ�بّٰاٍس: بَْل ِ�َ ُسنَُّة نَِبيِّ  ُ: ِانّٰا لََ�ٰ
َ

(مسلم، ابوداود، و  »َك هل

ھا)  پاشنه ی(نصب پاھا و نشستن رو »اقعاء« ی درباره بابن عباساز «)؛ یترمذ

 بابن عباسن کار جفا به پاھا است. یم: ایگفتم. گفت: سّنت است. بدو یسؤال کرد
 .]»امبر شما استیگفت: نه؛ بلکه آن، سّنت پ

ش را به یخو یھر دو پا یعنینند. [یبنش »كمتورّ «* و زنان [در ھر قعده،] به صورت 
ش قرار دھند یچپ خو یساق پا یراستشان را رو یرون کنند و ساق پایسمت راست ب

ش ینند و ھر دو ران خوین خود بنشیگر، زنان بر سرید یرینند. به تعبین بنشیو بر زم
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 رون کنند.]ین راست خود بیر سریش را از زیخو ین بنھند و پایرا بر زم
ح، اشاره کردن با انگشت سّبابه به ھنگام خواندن شھادت ی* و بنا به قول صح

ان ال اله اال  اشهد«به ھنگام خواندن شھادت،  یعنی] سّنت است؛ [اشهد ان ال اله اال اهللا[

و  یُوسطن طور که انگشت یش به طرف قبله اشاره کند؛ ایخو ی ، با انگشت سّبابه»اهللا
ش یدو انگشت کوچک دست خو - بنصرو  ِخنصرش را حلقه کند و انگشت یخو ِابھام

، به طرف »اشهد ان ال اله اال اهللا«را مشت کند و با انگشت سّبابه، در وقت خواندن  -

د و به ھنگام یبلند نما »ال اله«د؛] و انگشت سّبابه را به ھنگام گفتن یاقبله اشاره نم

 د:یگو سرا نافعین آورد؛ [زیی، پا»االّ اهللا«گفتن 

الِٰة، وََضَع يََديِْه يلَعٰ رُ  باٰكَن َ�بُْداِ� بِن ُ�َمرَ « بَتَيِْه َو اَٰشارَُه  ِاٰذا َجلََس يِف الصَّ
ْ
ك

ُه؛ ُ�مَّ قٰاَل: قٰاَل رَُسْوُل اهللاِ بِاَْصبُِعِه َو اَْ�بََعٰها  َِديِْد، ج برََصَ
ْ
يْٰطاِن ِمَن احل : لَِ�َ اََشدُّ يلَعَ الشَّ

بّٰابََة. : السَّ  (مسند احمد بن حنبل)؛ »َ�ْعِ�َ
ش قرار یدو زانو ینشست، دو دستش را رو یدر نماز م یوقت بعبدالله بن عمر«

فرمود:  ج امبرینمود؛ سپس گفت: پ یگاه مکرد و به آن ن یداد و با انگشتش اشاره م یم
 .]»تر است طان از آھن سختیش ین انگشت سّبابه، برایا

فرض ظھر،  یچھار رکعت یفاتحه در دو رکعت آخر [از نمازھا ی * خواندن سوره
 عصر و عشاء و در رکعت سوم از نماز مغرب.]

ات. به یالتحآخر [پس از خواندن  ی در قعده ج امبر اکرمی* خواندن درود بر پ
د که نماز یرا د یمرد ج امبرید: پیگو یکه م سید انصاریث فضالة بن عبیل حدیدل
صلوات  ج امبرید و بر پیاو را بگو یش کند و ثناین که خدا را ستایخواند و بدون ا یم

َل ٰهٰذا«فرمود:  ج امبریبفرستد، نمازش را تمام کرد. پ . »ن مرد عجله کردیا«؛ »َعجَّ

 بِتَْمِجيِْد َر�ِِّه َو «گران فرمود: یصدا زد و به او و دسپس او را 
ْ
يَبَْدأ

ْ
ِاٰذا َصّ�ٰ اََحُدُ�ْم، فَل

َُصلِّ يلَعَ انلَّيِبِّ   یکیھرگاه «و ابوداود)؛  ی(ترمذ »، ُ�مَّ يَْدُعْوا بِٰما ٰشاءَ ج اثلَّٰناِء َعلَيِْه، َو يلْ
د و بر یاد کند؛ او را ثنا گوی یزرگاز شما خواست نماز بخواند، ابتدا پروردگارش را به ب

 .»که خواست بخواند ییصلوات بفرستد؛ سپس ھر دعا ج امبریپ
نقل کرده است.  س، آن است که کعب بن عجرهج امبرین الفاظ صلوات بر پیو بھتر
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م چگونه بر تو سالم یخدا! دانست ی فرستاده یم: ایگفت ج امبریبه پ«د: یگو یو
 د:ییتو چگونه است؟ فرمود: بگو م، صلوات فرستادن بریبفرست

ٍد َكٰما َصلَّيَْت يلَعٰ ِابْٰراِهيَْم و يلَعٰ آِل ِابْٰراِهيَْم ِانَّ « ٍد وَّ يلَعٰ آِل ُ�َمَّ َك اَللُّٰهمَّ َصِلّ يلَعٰ ُ�َمَّ
يٌْد؛ اَللُّٰهمَّ بٰارِ  ِ

يٌْد �َّ َت يلَعٰ  كْ مَحِ
ْ
ٍد َكٰما بٰاَر� ٍد وَّ يلَعٰ آِل ُ�َمَّ  ِابْٰراِهيَْم َو يلَعٰ آِل ِابْٰراِهيَْم يلَعٰ ُ�َمَّ

يْدٌ َك ِانَّ  ِ
يٌْد �َّ  )؛یی، ابن ماجه و نسای، مسلم، ترمذی(بخار »مَحِ

م یم و آل ابراھیبر ابراھ که ھمچنانخداوندا! بر محمد و آل محمد صلوات بفرست، «
. یعظمتار بزرگ و بایار ستوده و بسیبس یق تو در ھر حالی؛ به تحقیصلوات فرستاد

شتر گردان، ی، بیا را که به محمد و خاندان او داده یا! شرف و بزرگواریبار خدا
تو  ی؛ به راستیا شتر کردهیم و خاندانش بیابراھ یرا برا یشرف و بزرگوار که ھمچنان

 .]»یار بزرگ و باعظمتیار ستوده و بسیبس یدر ھر حال
که] آن دعاھا، ھمانند  یآخر پس از درود؛ البته به شرط ی * خواندن دعا [در قعده

د: یگو سه سخنان مردم باشد. [ابن مسعودیباشد، نه آن که شب یو نبو یقرآن یدعاھا

التحيات هللا و الصلوات و «د: یید، بگویفرمود: ھرگاه پس از دو رکعت نشست ج امبریپ

د و با آن خداوند یار کنید، اختیرا که دوست دار ییھر دعا آنگاه؛ ...»، الطيّبات
 . یینسا». دیبلندمرتبه را بخوان

وََجلَّ َو اثلَّٰناَء َعلَيِْه، ُ�مَّ  ِاٰذا َص�ّٰ اََحدُ «د: یفرما یز میو ن  بِتَْحِميِْد اِهللا َعزَّ
ْ
يَبَْدأ

ْ
ُ�ْم فَل

 ّ يِبِ
از شما  یکیھرگاه «و ابن حّبان)؛  ی(ترمذ »ُ�مَّ يِلَْدُع َ�ْعُد ٰماٰشاءَ  ج يِلَُصِلّ يلَعَ انلَّ

 ج امبرید و بر پیاد کند؛ او را ثنا گوی یخواست نماز بخواند، ابتدا پروردگارش را به بزرگ
 .»که خواست بخواند ییصلوات بفرستد؛ سپس ھر دعا

ٌء ِمْن الَكِٰم انلّٰاِس «د: یفرما یز میو ن (مسلم و  »ِانَّ َصالٰتَٰنا ٰهِذهِ الٰيَْصلُُح ِ�يْٰها يَشْ
ھم  یکیمأثوره،  یو از دعاھا »ست.یاز سخنان مردم ن یزیچ یدر نماز جا«)؛ یینسا

 اَنَْت، فَاْغِفْرِ�ْ «ن دعا است: یا
ّ

ٰ نُوَْب ِاال ماً َكِثْ�اً َو ِانَُّه الَٰ�ْغِفُر اذلُّ
ْ
ْ َظلَْمُت َ�ْفيِسْ ُظل اَللُّٰهمَّ ِا�ِّ

ْن ِعنْدِ  ، ِانَّ َك َمْغِفَرًة ِمّ َغُفْوُر الرَِّحيْمُ اَنَْت َك َو ارمَْحِْ�ْ
ْ
شتن ستم یا! من بر خویبار خدا«؛ »ال

آمرزد مگر تو؛ پس مرا  یشک گناھان را نم یار؛ و بیبس یام، آن ھم ستم روا داشته
گمان تو آمرزگار مھربان  یش؛ و بر من رحم فرما؛ بیاز نزد خو یامرز به آمرزشیب

 .»یھست
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 ج َعِلّْمِ�ْ يٰا رَُسْوَل اهللاِ «د: یسپر ج امبریاز پ ست شده است که ابوبکریرا روایز 
د تا آن را در یرا آموزش دھ ییرسول خدا! به من دعا یا«؛ »ُداٰعءاً اَْدُعْوا بِِه يِفْ َصاليِٰتْ 

ماً َكِثْ�اً وَّ ِانَُّه الَٰ�ْغِفُر «فرمود: بگو:  ج امبری؛ پ»نمازم بخوانم
ْ
اَللُّٰهمَّ ِاّ�ْ َظلَْمُت َ�ْفيِسْ ُظل

نُوَْب...  و مسلم)] ی(بخار »اذلُّ

ش را به جانب راست و ی، صورت خو»السالم عليكم و رمحة اهللا«* به ھنگام گفتن 

اٰكَن  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «د: یگو سسپس به سمت چپ بگرداند و دو سالم بدھد. [ابن مسعود
الُٰم َعلَيُْ�ْم وَ  الُٰم َعلَيُْ�ْم َو رمَْحَُة اِهللا،  �َُسِلُّم َ�ْن يَِميِْنِه َو َ�ْن �َٰسارِهِ، اَلسَّ رمَْحَُة اِهللا َو اَلسَّ

هِ  به طرف راست و چپ  ج امبریپ«)؛ یو ترمذ یی(ابوداود، نسا »َحيتّٰ يُرٰي بَٰياُض َخِدّ

السالم عليكم و رمحة «و  »كم و رمحة اهللايالسالم عل« فرمود: یداد و م یش سالم میخو

 .]»شد یان میمااش ن گونه یدیکه سف ی؛ به طور»اهللا
ت مردان نمازگزار، یش، نیامام به ھر دو سالم خو -تر  حیبنا به قول صح -* 

ت ین که نیا یعنیک و صالح را بکند؛ [ین یھا اند و جن که مأمور ثبت اعمال یفرشتگان
 د.]یگو یسالم م ھا، آن ین باشد که برایاو ا

ا چپ] بود، ی[راست  یمقتد یھا از جھت یکیشنماز، در یامام و پ چه چنان* و اگر 
ش را تنھا در ھمان جھت بکند؛ و یت امام خویدر وقت سالم، ن یدر آن صورت مقتد

ت امام، به یش، نین صورت با ھر دو سالم خویامام در برابر او بود، در ا چه چناناگر 
 یھا اند و جن که مأمور ثبت اعمال یان]، فرشتگانیت ھمراه امام [مقتدیھمراه جمع

 صالح را در ھر دو سمت راست و چپ بکند. ک وین
ت فرشتگان را یگزارد، [با ھر دو سالمش،] تنھا ن ینماز م ییکه به تنھا ی* و فرد

 در ھر دو سمت راست و چپ بکند.
ن ییش را در سالم دوم نسبت به سالم اول، پای* [به ھنگام سالم دادن،] آواز خو

 اورد.یب
با سالم  یسالم مقتد یعنیبا سالم امام؛ [ یک بودن سالم مقتدی* تقارن و نزد

 ک باشد.]یوسته و نزدیامامش، پ

 ج اٰكَن رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو لشهیرا عای* شروع کردن سالم از جانب راست؛ [ز
نِِه لُكِّهِ 

ْ
ِلِه َو ُطُهْورِهِ َو يِفْ َشأ ِلِه َو تَرَجُّ  ج مبرایپ«و مسلم)؛  ی(بخار »ُ�ِبُّ اتلَّٰياُمَن يِفْ َ�نَعُّ
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دن و یداشت؛ خواه در کفش پوش یھمواره شروع کردن از طرف راست را دوست م
ش، جانب یخو یکارھا ی ش باشد و خواه در وضو و غسل؛ و در ھمهیشانه کردن مو

 .]»انداخت یراست را به جلو م
ش از فراغت ی، فراغت امام را از ھر دو سالم، انتظار بکشد [و پمسبوق* نمازگزار 

است  یکس»: مسبوق«ش بلند نشود. و یتمام کردن نماز خو یدو سالم، برا امام از ھر
 ا چند رکعت را از دست داده است.]یک یکه در آغاز جماعت، حضور نداشته و 

 َفصٌل 

يهِ  الرَُّجِل  إِخَراجُ  ،آَدابَِها ِمن يهِ  ِمن َكفَّ   الُمَص�ِّ  َ�َظرُ  وَ  اتلَّكِب�ِ  ِعندَ  ُكمَّ
َ

 َموِضعِ  ِاىل
  وَ  قَائًِما ُسُجوِده

َ
  وَ  َراِكًعا الَقَدمِ  َظاِهرِ  ِاىل

َ
رَ�بَةِ  ِاىل

َ
نِفه أ

َ
  وَ  َساِجًدا أ

َ
  وَ  َجالًِسا ِحجِره ِاىل

َ
 ِاىل

 يَحَّ « ِ�يَل  ِح�َ  َوالِقيَامُ  اتَلثَاُؤِب  ِعندَ  فَِمه َوَ�ظمُ  استََطاعَ  َما الُسَعالِ  َدفعُ  وَ  ًماُمَسلِ  الَمنَكبَ�ِ 
وِع  وَ  »الَفَالِح  ىلَعَ  َالةُ  قَاَمِت  قَد« ِ�يَل  ُمذ اِإلَمامِ  رُشُ  ».الصَّ

 از آداب نماز یفصل: برخ

 یمترادف ھستند که مدلول تمام ییھا ، واژه»فضائل«و » مستحّبات«، »آداب[« 
 یزیبه چ»: سّنت«ن است که ی، در ا»سّنت«و » ادب«ن یاست؛ و فرق در ب یکی ھا، آن

ا یک یاند و آن را به جز  کرده یبندیبر آن مواظبت و پا ج شود که رسول خدا یگفته م
شود و  ین رو، فرد مسلمان بر انجام آن، ثواب و پاداش داده میاند؛ از ا دو بار ترک نکرده

 یزیبه چ» ادب« یرد؛ ولیگ یخ و مذّمت قرار میبر ترک آن، مورد عتاب و سرزنش و توب
شود و بر ترک آن، مورد  یاداش داده مگردد که شخص، بر انجام آن ثواب و پ یاطالق م

 رد.یگ یخ قرار نمیعتاب و سرزنش و توب
ن موارد، یاز ا یده است؛ و برخیر در نماز مستحب و پسندیت موارد زیرعاو 

 :]عبارتند از
ا] یش یر پتویش را [از زیمه، ھر دو کف دست خویر تحری* مرد به ھنگام گفتن تکب

رون و ین بیش را از آستیزنان، ھر دو کف دستان خورون آورد. [و ینش بیاز ھر دو آست
 آشکار نسازند.]

 ش نگاه کند.یگاه خو ام، به سجدهی* فرد نمازگزار به ھنگام ق
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 د.یش نگاه نمایھر دو پا یرونیقسمت ب ی* فرد نمازگزار به ھنگام رکوع، به سو
 ش نگاه کند.یخو ینیب ی* و به ھنگام سجده، به نرم

 د.یش نگاه نمایخو ی نهیبه س * و به ھنگام نشستن،
 ش نگاه کند.یخو ی * و به ھنگام سالم دادن، به ھر دو شانه

د و آن را از یش را کنترل نمایخو ی تواند سرفه ی* فرد نمازگزار به ھنگام نماز تا م
 شتن دفع کند.یخو

ر از آن بود،] دھانش یناگز چه چناندن [اگر یازه کشی* فرد نمازگزار به ھنگام خم
 ج امبریرا پید و نگه دارد؛ زیاش را کنترل نما ازهیتواند، خم یبپوشاند [و تا مرا 

يَْكِظْم َما اْستَٰطاعَ «د: یفرما یم
ْ
يْٰطاِن، فَاِٰذا تَثٰاَءَب اََحُدُ�ْم فَل الِٰة ِمَن الشَّ  »اتَلَّثٰاُؤُب يِف الصَّ

ازه یما خماز ش یکیطان است؛ پس ھرگاه یش ی هیازه از ناحیخم«و مسلم)؛  ی(ترمذ
 .]»ش را ببنددیتواند دھان خو ید، تا میکش

شنماز و یپ یگفته شد، [برا »الفالح حيّ عىل«نده،] یاقامه گو ی هی* ھرگاه [از ناح
 ان، مستحب است که] بلند شوند.یمقتد

امام و  یگفته شد، برا »قد قامت الصالة«نده،] یاقامه گو ی هی* و ھرگاه [از ناح
 نماز را شروع کند. شنماز مستحب است کهیپ

ةِ  ِفي َفصٌل  َالةِ  َترِکیِب  َکیِفیَّ   الصَّ

َرادَ  ِاَذا
َ
ُخوَل  الرَُّجُل  أ َالةِ  يِف  ادلُّ خَرجَ  ،الصَّ

َ
يهِ  أ ُذنَيهِ  ِحَذاءَ  َرَ�َعُهَما ُ�مَّ  ؛هِ يُكمَّ  ِمن َكفَّ

ُ
 ُ�مَّ  ؛أ

 َ وعُ  يَِصحُّ  وَ  ؛نَاِوً�ا َمدٍّ  بَِال  َكربَّ   هِ لّٰ ـلِ  َخالٍِص  ِذكرٍ  بُِ�لِّ  الرُشُ
َ

 وَ  اهللاِ  َكُسبَحانَ  ،َ�َعاىل
  قََدرَ  إِن وَ  ؛الَعَر�ِيَّةِ  َعِن  َعَجزَ  إِن بِالَفارِسيَّةِ 

َ
وَعه يَِصحُّ  ال   وَ  بِالَفارِسيَّةِ  رُشُ

َ
 يِف  بَِها قَِراَءتُه ال

َصحِّ 
َ
َت  �ََسارِهِ  ىلَعَ  يَِمينَه وََضعَ  ُ�مَّ  ؛األ

َ
تِه حت ن ُهوَ  وَ  ُمستَفِتًحا ُمهلَةٍ  بَِال  اتلَّحِر�َمةِ  َعِقَب  رُسَّ

َ
 أ

ُقوَل    وَ  اسُمَك  َ�بَارَكَ  وَ  حِبَمِدكَ  وَ  اللَُّهمَّ  ُسبَحانََك « :�َّ
َ

كَ  َ�َعاىل   وَ  َجدُّ
َ

  ال
َ

 �َستَفِتحُ  وَ  »َغُ�كَ  إهِل
ا تََعوَّذُ �َ  ُ�مَّ  ؛ُمَصٍل  لُكُّ    الَمسبُوُق  بِه َ�يَأيِت  ؛لِلِقَراَءةِ  رِسًّ

َ
ر وَ  الُمقتَِدي ال  تَ�ِبَ�اِت  َعن يُؤَخِّ

ا �َُس�ِّ  ُ�مَّ  ؛الِعيَديِن  ْ  وَ  رِسًّ   ُ�مَّ  ؛َ�َقط الَفاحِتَةِ  قَبَل  َر�َعةٍ  لُكِّ  يِف  �َُس�ِّ
َ
نَ  وَ  الَفاحِتَةَ  قََرأ مَّ

َ
 اِإلَمامُ  أ

ا َوالَمأُمومُ    ُ�مَّ  ؛رِسًّ
َ
و ُسوَرةً  قََرأ

َ
َ  ُ�مَّ  ؛آيَاٍت  ثََالَث  أ ً�ا ُمطَمئِنًّا َراِكًعا َكربَّ  آِخًذا بَِعجِزه َرأَسه ُمَسوِّ

َصابَِعهُ  ُمَفرًِّجا �ِيََديهِ  ُركبَتَيهِ 
َ
دنَاهُ  لَِك ذٰ  وَ  ثََالثًا ِ�يهِ  َسبَّحَ  وَ  أ

َ
نَّ  َرأَسه َرَ�عَ  ُ�مَّ  ؛أ

َ
 :قَائًِال  َواطَمأ
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َده لَِمن اهللاُ  َسِمعَ « و إَِماًما لَو »احلَمدُ  لََك  َر�َّنَا ،مَحِ
َ
 ؛بِاتَلحِميدِ  يَ�تيَِف  ،َوالُمقتَِدي ؛ُمنَفرًِدا أ

َ  ُ�مَّ  ُجودِ  َخارًّا َكربَّ يهِ  بَ�َ  وَجَهه ُ�مَّ  يََديهِ  ُ�مَّ  ُركبَتَيهِ  وََضعَ  ُ�مَّ  لِلسُّ نِفه َسَجدَ  وَ  َكفَّ
َ
 َجبَهِته وَ  بِأ

دنَاهُ  َذالَِك  وَ  ثََالثًا ُمَسبًِّحا ُمطَمئِنًا
َ
 َغ�ِ  يِف  إِبَطيهِ  َعن َعُضَديهِ  وَ  َذيهِ فَخِ  َعن بَطنَه َجاىَف  وَ  أ

ًها زمََحةٍ  َصابِعَ  ُموَجِّ
َ
وَ  رِجلَيهِ  وَ  يََديهِ  أ

َ
ةُ  ؛الِقبلَةِ  �

َ
ِفُض  َوالَمرأ

َ
 وَ  بَِفِخَذيَها بَطنََها تَلِزُق  وَ  خت

جَدتَ�ِ  بَ�َ  َجلََس  َ  ُ�مَّ  ؛ُمطَمئِنًا فَِخَذيهِ  ىلَعَ  يََديهِ  َواِضًعا السَّ  ِ�يه َسبَّحَ  وَ  ُمطَمئِنًا َسَجدَ  وَ  َكربَّ
بدَ  وَ  فَِخَذيهِ  َعن بَطنَه َجاىَف  وَ  ثََالثًا

َ
ًا َرأَسهُ  َرَ�عَ  ُ�مَّ  ؛َعُضَديهِ  یأ  ِاعِتَمادٍ  بَِال  لِلنُُّهوِض  ُمَكربِّ

رِض  ىلَعَ 
َ
 .ُ�ُعودٍ  بَِال  وَ  �ِيََديهِ  األ

كَعةُ    اثلَّاِ�يَةُ  َوالرَّ
َ

و�
ُ
  ؛اَكأل

َّ
نَّه إِال

َ
�  

َ
  وَ  يُثَ�ِّ  ال

َ
 َ�تََعوَّذُ  ال

  وَ 
َ

  ايلََديِن  َرفعُ  �َُسنُّ  ال
َّ

 وَ  الِوترِ  يِف  الُقنُوِت  تَ�ِب�ِ  ِعندَ  وَ  َصَالةٍ  لُكِّ  ِافِتتَاِح  ِعندَ  :إِال
َوائِدِ  تَ�ِبَ�اِت  سوَدَ  احلََجرَ  �َستَِلمُ  ِح�َ  وَ  الَكعبَةَ  َي يَر ِح�َ  وَ  الِعيَديِن  يِف  الزَّ

َ
 ِح�َ  وَ  األ

َفا ىلَعَ  َ�ُقومُ    اجلَمَرةِ  َر�ِ  بَعدَ  وَ  ُمزَدِلَفةَ  وَ  بَِعَرفَةَ  الُوقُوِف  ِعندَ  وَ  َوالَمرَوةِ  الصَّ
َ

و�
ُ
 ىَوالوُسَط  األ

لََواِت  َعِقَب  التَّسِبيِح  ِعندَ  وَ   .الصَّ
  إَِذا وَ 

َ
كَعةِ  َسجَديَتِ  ِمن الرَُّجُل  فََرغ  وَ  َعلَيَها َجلََس  وَ  یاليرُسَ  رِجلَهُ  فرَتََش اِ  ،اثلَّاِ�يَةِ  الرَّ

هَ  وَ  يُمنَاهُ  نََصَب  َصابَِعَها وَجَّ
َ
وَ  أ

َ
َصابَِعهُ  �ََسَط  وَ  فَِخَذيهِ  ىلَعَ  يََديهِ  وََضعَ  وَ  الِقبلَةِ  �

َ
ةُ  ؛أ

َ
 َوالَمرأ

  وَ  َ�تََورَّكُ 
َ
دَ  قََرأ َشارَ  وَ  ؛َعنهُ  اهللاُ  ريَِضَ  َمسُعودٍ  ِابِن  �ََشهُّ

َ
َهاَدةِ  يِف  بِالُمَسبَِّحةِ  أ  ِعندَ  يَرَ�ُعَها ؛الشَّ

  وَ  ؛اِإلثبَاِت  ِعندَ  يََضُعَها وَ  انلَّيِف 
َ

دِ  ىلَعَ  يَِز�دُ  ال لِ  الُقُعودِ  يِف  التََّشهُّ وَّ
َ
 ِه،لّٰ ـلِ  تلَِّحيَّاُت اَ  :ُهوَ  وَ  األ

لََواُت  يِّبَاُت، َوالصَّ المُ اَ  َوالطَّ َها َعلَيَْك  لسَّ ُّ�
َ
المُ اَ  َوَ�َرَ�تُُه، هِ ـاللّٰ  َورمَْحَةُ  انلَّيِبُّ  �  وىلََعَ  َعلَيْنَا لسَّ

احِلَِ�، هِ لّٰ ـال ِعبَادِ  ْشَهدُ  الصَّ
َ
نْ  أ

َ
َ  ال أ

َ
ْشَهدُ  اهللاُ  إِال إهِل

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ ُ  َ�بُْدهُ  ُ�َمَّ

ُ
 »َورَُسوهل

  وَ 
َ
َ�ِ  بَعدَ  ِ�يَما َ�َقط الَفاحِتَةَ  قََرأ

َ
ويل

ُ
  وَ  َجلََس  ُ�مَّ  ،األ

َ
دَ  قََرأ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  َص�َّ  ُ�مَّ  ؛التََّشهُّ

نَّةَ  الُقرآنَ  �َشبَهُ  بَِما َداَع  ُ�مَّ  َسلَّمَ  وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  ُ  ُ�مَّ  ؛َوالسُّ َالمُ « :َ�يَُقوُل  �ََساًرا وَ  يَِمينًا َسلِّمُ �  اَلسَّ
مَ  َكَما َمَعهُ  َمن نَاِو�ًا »اهللاِ  رمََحةُ  وَ  َعلَيُ�م  .َ�َقدَّ

 یادا یچگونگ یعنی[ هم قرار دادن افعال نماز یو رو بیترک ی رامون نحوهیفصل: پ
 مه تا سالم]یر تحرینماز، از تکب

ستد] و ھر دو کف یزد و رو به قبله بایفرد نمازگزار، خواست نماز بخواند، [برخ یوقت
ش را از یزن، کف دستان خو یرون آورد؛ [ولیش بیھا نیش را از آستیدست خو
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ش را به برابر ھر دو گوش ینکند]؛ سپس ھر دو کف دست خورون یخود ب یھا نیآست
 یھا خود را تا برابر شانه یھا مه، دستیر تحریبلند کند؛ [و زنان، به ھنگام گفتن تکب

د؛ یشروع نما »اهللا اكرب«ستاده، نمازش را] با گفتن ی[در حالت ا آنگاهش بلند کنند؛] یخو

 یت ادایمه، نیر تحریبه ھنگام گفتن تکب ر بکشد. ویرا در تکب »اهللا« الفن که یبدون ا
ت واجب ین کردن آن در نیینماز فرض بود، تع چه چناناگر  یعنیز بکند. [ینماز را ن

ن اگر نماز واجب بود، ید. و ھمچنیت نمایا عصر را نین که نماز ظھر یاست؛ مثل ا
ن یدینماز عا ین که نماز وتر یاست؛ مانند ا یو ضرور یت، الزامین نمودن آن در نییتع

ت مطلِق یست؛ بلکه نین کردن آن شرط نیید. اّما اگر نماز نفل بود، پس تعیت نمایرا ن
الزم است که متابعت و  یبود، بر و ینمازگزار مقتد چه چنانکند. و اگر  یت مینماز کفا

 ت کند.]یز نیاز امام را ن یرویپ

سبحان «؛ مانند: خدا باشد، درست است یکه خالص برا یو شروع نماز، با ھر ذکر

 .]»احلمدهللا«و  »ال اله اال اهللا«، »اهللا اكرب«، »اهللا اعظم[« »اهللا
عاجز و ناتوان بود، در  یفرد نمازگزار از تلّفظ به زبان عرب چه چنانن اگر یو ھمچن
د؛ یشروع نما یبه] زبان فارس یش را با [کلمات و جمالتیتواند نماز خو یآن صورت م

چ یھ«؛ »ش از آِن خداستیحمد و ستا«؛ »خداوند بزرگ است« د:یبگون که ی[مانند ا
خداوند  ی، خالص برایکه آن ذکر فارس یشرط ؛ البته به»ستیبه جز الله ن یمعبود

 بلندمرتبه باشد.]
ش درست یرا داشت، در آن صورت برا یقدرت تلّفظ به زبان عرب چه چنانو اگر 

ن ید؛ و ھمچنیشروع نما یزبان فارسبه]  یش را با [کلمات و جمالتیست که نماز خوین
 بخواند. یست که قرائت نماز را به زبان فارسیدرست ن -تر  حیبنا به قول صح -

ش را ی، دست راست خوتكبرية االفتتاحر، پس از یبالفاصله و بدون درنگ و تأخ آنگاه
خود را در  یھا ش قرار دھد؛ [و زنان به ھنگام نماز، دستیر ناف خویبر دست چپ، ز

 »ثناء«ش را با خواندن یش قرار دھند.] سپس نماز خویخو ی نهیس یام، رویحالت ق

َو تَٰعايٰل َك اْسمُ َك َو تَٰبارَ َك اللُّٰهمَّ َو حِبَْمدِ َك ُسبْٰحانَ «د: یشروع کند [و به صورت آھسته] بگو
ٰ ِاهٰلَ َ�ْ�ُ َك َجدُّ  م؛ و نام تو یگو یش میستاه و یح و تنزیا! تو را تسبیبار خدا«؛ »كَ َو ال

 یستگیکه شا یچ معبودیز است؛ و ھیمبارک و شکوھمند، و عظمت تو برتر از ھمه چ
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 .»عبادت را داشته باشد، جز تو وجود ندارد

] را اللهم و ... سبحانك» [ثناء«ا تنھا گزار،] یباشد  ی، [خواه مقتدیو ھر نمازگزار
ش از شروع امام به یز، پیان نی[و مقتدد. یش را با آن شروع نمایبخواند و نماز خو

 استفتاح را بخوانند.] یقرائت، دعا

 »اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«، یشروع قرائت، به صورت آھسته و سّر  یسپس برا

 را کهیند؛ زینگو »بسم اهللا«و  »اعوذ باهللا«  ھا اگر در نماز جماعت بودند، ید: [و مقتدیبگو

 یبرا »اعوذ باهللا«کنند؛ و پرواضح است که  یرا قرائت نم یزیدر نماز جماعت، چ ھا، آن
 خوانند.] یز در پشت سر امام، قرائت نمیھا ن یقرائت خواندن است؛ و مقتد

ا چند یک یکه در آغاز نماز جماعت حضور نداشته و  ی، [کسمسبوقو نمازگزار 
 یآن که برا رکعت را از دست داده، پس از فراغت امام از ھر دو سالم نماز، و پس از

[که از آغاز  یمقتد یرا بخواند؛ ول »اعوذ باهللا«شود،]  یش، بلند میتمام کردن نماز خو

قرائت است، و  ی، برااعوذ باهللارا ی[ز د؛یرا نگو »اعوذ باهللا«نماز جماعت، حضور داشته،] 
 خواند.] یز قرائت نمیاو ن

دھا، به ید عیرات زایاز تکب را »اعوذ باهللا«د قربان، گفتن ید فطر و عیع یو در نمازھا

خواندن قرائت است؛ و پرواضح است که قرائت در  یبرا اعوذ باهللارا یاندازد؛ [زیر بیتأخ
ن ی؛ از ا -البته در رکعت اول  -شود  ید، شروع میرات زاین، پس از تکبیدیع ینمازھا

 د.]ین، بگویدید عیزا یرھایرا پس از تکب اعوذ باهللارو، 

د؛ و در ھر رکعت [از یبگو »بسم اهللا الرمحن الرحيم«، یو سّر سپس به طور آھسته 

د. [و ی، بگو»بسم اهللا الرمحن الرحيم«فاتحه،  ی ش از سورهینماز،] تنھا پ یھا رکعت

نماز  ییکه به تنھا یرا فقط امام و کس »بسم اهللا«بلکه   د؛ینگو »بسم اهللا«، یمقتد
 خوانند.]فاتحه ب ی ش از سورهیگزارد، در ھر رکعت، پ یم

 یشنماز و ھم مقتدیفاتحه،] ھم پ ی ان سورهیفاتحه را بخواند و [در پا ی آنگاه سوره
ن یباشد، باز ھم آم یند، [و اگر چه در نماز َجھرین بگویآم - یبه طور آھسته و سّر  -

 یه [از ھر جایا سه آیگر، ید ی فاتحه، سوره ی د]؛ و پس از خواندن سورهیرا آھسته بگو
که از  یو بلند] بخواند؛ سپس [وقت یطوالن ی هیک آیا حداقل یخواست، و  یقرآن که م
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ش را بلند کند]، به یخو یھا ن که دستید [و بدون ایبگو »اهللا اكرب«قرائت فارغ شد،] 
ش، ساکن و یھا نه و آرامش و سکون داشته باشد؛ و اندامیرکوع برود و در رکوع، طمأن

کسان ساخته و ھر دو ینش برابر و یسرش را با سرافتد، و یابد و از حرکت بیآرامش 
ش قرار دھد] و یزانوھا یرد [و دو کف دستش را رویش را با دو دستش بگیخو یزانو

د [و پشتش را ھموار یرا باز و گشاده نماھا  آن اندازد ویش فاصله بین انگشتان خویب
ن ییپا یلینه خ که در رکوع، سرش یک سطح قرار دھد؛ به طوریسازد و تمام آن را در 

سبحان ک سطح باشد.] و در رکوع، سه بار [یباال؛ بلکه با پشتش در  یلیباشد و نه خ

 ح رکوع است.ید؛ و سه بار گفتن، حداقل تسبی] بگوريبّ العظيم
 یا ستد؛ [به گونهینه و آرامش، راست بایش را از رکوع بردارد و با طمأنیسر خو آنگاه
ستد.] و یرد و راست بایافتد و آرام بگیابد و از حرکت بیش، ساکن و آرامش یھا که اندام

سمع اهللا ملن «ا ُمنفرد و تنھاگزار بود، در آن صورت، ھم یشنماز یامام و پ چه چناناگر 

نا«د و ھم یبگو »محده ، /و امام محمد /وسفیدگاه امام ابوی. [از د»احلمدلك  ربّ

 ربنا«، »سمع اهللا ملن محده«پس از گزارد، مّتصل  ینماز م ییکه به تنھا یشنماز و کسیپ

شنماز، تنھا به ین باور است که امام و پیبر ا /فهیامام ابوحن ید. ولیبگو »احلمدلك 

اکتفا و بسنده کنند؛] و  »احلمدلك  ربنا«به گفتن  ی، و متقد»سمع اهللا ملن محده«گفتن 

در پشت سر امام، ست که یاکتفا کند، [و الزم ن »احلمدلك  ربنا«، تنھا به گفتن یمقتد

 د.]یرا بگو »سمع اهللا ملن محده«

ن طور که نخست زانوھا، ین برود؛ اییسجده پا یگفته و برا »اهللا اكرب«و پس از آن، 
ن قرار دھد [و یان دو دست خود بر زمیش را در میھا و سپس صورت خو بعد دست

 که یاش، [در حال یشانیو پ ینیش را رو به قبله، به ھم بچسباند] و با بیانگشتان خو
رد و با ید؛ و در سجده، آرام بگین نھاده،] سجده نمایرا محکم و استوار بر زمھا  آن

 ید تا تمام اعضاء در جاینه و آرامش و سکون، سجده نمایمتعادل و با طمأن یحالت

د؛ و سه بار گفتن، یبگو »سبحان ريبّ االعىل«رند؛ و در سجده، سه بار یخودشان آرام گ
خود و دو  یھا ش را از رانین سجده، شکم خویح سجده است. و در حیبحداقل تس

 یکه ازدحام و شلوغ یش را از پھلوھا و بغلھاش دور نگه دارد؛ البته در صورتیبازو
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 ش را رو به قبله بگرداند. یخو یھا و پاھا نباشد؛ و انگشتان دست
ش بچسباند؛ یھا رانش را به ین برود و شکم خوییو زن، [به ھنگام سجده، خوب] پا

ن، یزم یزن شکمش را به ھنگام سجده، از ھر دو رانش دور نسازد، بلکه به سو  :یعنی[

گفتن، سرش  »اهللا اكرب«د و شکمش را با ھر دو رانش بچسباند. سپس با یخوب فرود آ
راستش  یند و پایچپش را پھن کند و با آرامش بر آن بنش یرا از سجده بلند کند و پا

 ن پا را رو به قبله کند.]ین نصب کند و انگشتان ایبر زم یت عمودرا به حال
ش قرار یھا ران یش را رویخو یھا ند و دستین دو سجده، بنشیو نمازگزار در ب

ند تا تمام یمتعادل و آرام بنش یند، با حالتینش ین دو سجده میکه در ب یدھد؛ و ھنگام

بار دوم سجده  ید؛ و برایبگو »رباهللا اك«رند. سپس یخودشان آرام گ یاعضاء، در جا

 د.یبگو »سبحان ريبّ االعىل«د و با آرامش و اعتدال در سجده، سه بار ینما
ش یش را از پھلوھایش و ھر دو بازویھا ش را از رانیو در ھنگام سجده، شکم خو

ا یه کند و ین تکین که با دستانش بر زمید و بدون ایبگو »اهللا اكرب« آنگاهدور گرداند. 
ن طور که نخست سر، بعد دو دست و یزد؛ [ایبرخ یش، از جایند، با کمک پاھایبنش

نجاست که یزد. و در ایرکعت دوم برخ ید و به سوین بلند نمایش را از زمیسپس زانوھا
 رسد.] یان میرکعت اول نماز به پا

د ین تفاوت که در رکعت دوم، نبایز به سان رکعت اول است؛ با ایو رکعت دوم نماز ن

د در رکعت دوم، ین نبایو [ھمچن  را بخواند؛ »اعوذ باهللا«و  ...»بحانك اللهم و بحمدكس«
باشد مگر در چند  یھا سّنت نم را] بلند کردن دستیش را بلند کند؛ زیخو یھا دست

 مکان: 
 نماز.] ی مهیر تحری: به ھنگام گفتن تکبیعنیبه ھنگام شروع ھر نماز. [ الف)

 قنوت در نماز وتر. یخواندن دعا یبرار یبه ھنگام گفتن تکب ب)
 فطر و قربان. یدھاید عیرات زایو به ھنگام گفتن تکب ج)
 افتد. یکعبه م ی ] به خانهیکه چشم [حاج یھنگام د)
آن است که ھر دو دست »: استالم[«کند.  یکه حجراالسود را ِاستالم م یھنگام ه)

ان آن بنھد و آن را بدون یدر مش را یش را بر حجراالسود احاطه نموده و دھان خویخو
حجراالسود  یش را به سویتوانست، ھر دو دست خو ین کرده نمیآواز ببوسد. و اگر چن

 ش را ببوسد.]یخو یھا نموده و کف دست
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 ستد.یا یصفا و مروه م یکه بر رو یھنگام و)
 ن عرفات.یبه ھنگام وقوف در سرزم ز)

 به ھنگام وقوف در مزدلفه. ح)
 انه.یاول و م یھا جمره یپس از َرم ط)

اهللا «و  »احلمدهللا«[و  »سبحان اهللا«به ھنگام [دعا کردن؛ پس از آن که از] گفتن  )ی

 شود.] ی] پس از نمازھا [فارغ م»اكرب
ن یچپش را بر زم یرکعت دوم فارغ شد، پا ی و ھرگاه فرد نمازگزار، از دو سجده

ن ی] بر زمیراستش را [به حالت عمود یند؛ و پایپھن کند و [با آرامش] بر آن بنش
 یش را بر روین پا را رو به قبله کند و کف ھر دو دست خوید و انگشتان اینصب نما

ش، باز و یھا ران یش را بر رویخو یھا ش قرار دھد و انگشتان دستیخو یھا ران
و ھر د یعنینند؛ یبنش» متوّرک«گشاده بگرداند؛ و زنان، [به ھنگام نشستن،] به صورت 

چپ  یساق پا یراستشان را رو یرون کنند و ساق پایش را به سمت راست، بیخو یپا
 نند.ین بنشیش قرار دھند و بر زمیخو

اشهد ان را بخواند؛ و به ھنگام خواندن شھادت [ ستشّھد ابن مسعود،] و [پس از آن

ن طور که یش [به طرف قبله] اشاره کند؛ [ایخو ی ]، با انگشت سّبابهال اله اال اهللا
دو انگشت  - بنصرو  خنصرش را حلقه کند و انگشت یخو ابھامو  یُوسطانگشت 

اشهد ان ال «، در وقت خواندن سّبابهمشت کند و با انگشت  -ش را یکوچک دست خو

بلند  »ال اله«د؛] و انگشت سّبابه را به ھنگام گفتن ی، به طرف قبله اشاره نما»اله اال اهللا

 ن آورد.ییپا »االّ اهللا«ن د و به ھنگام گفتینما
ظھر، عصر و عشاء و  یبود؛ ھمانند نمازھا ینماز، چھار رکعت چه چنان[و اگر 

، »التحيات«اول، بر  ی سّنت و نفل؛ در آن صورت،] در قعده یچھار رکعت ینمازھا

اکتفا و بسنده  »التحيات«اول، تنھا به خواندن  ی را افزون نکند؛ [بلکه در قعده یزیچ

 عبارت است از: ستشھد ابن مسعودد؛] و ینما

الُٰم َعلَيْ « ِيّٰباُت، اَلسَّ لَٰواُت َو الطَّ ِ َو الصَّ َها انلَّيِبُّ َو رمَْحَُة اِهللا َو بَرَ َك اتَلَِّحيّٰاُت ِ�ّٰ اٰكتُُه؛  اَ�ُّ
 ِاهلَٰ 

ّٰ
؛ اَْشَهُد اَْن ال احِلِْ�َ الُٰم َعلَيْٰنا َو يلَعٰ ِعٰباِد اِهللا الصّٰ داً َ�بُْدُه َو  اَلسَّ  اُهللا َو اَْشَهُد اَنَّ ُ�َمَّ

َّ
ِاال



 ١٧٩  نماز کتاب

 ُ
ُ

 .»رَُسْوهل
خداوند بلندمرته  ی ستهیکه بر سالم و ُملک و بقاء داللت کند، فقط شا یھر لفظ«

م و بزرگداشت خداوند بلندمرتبه مقصود باشد، فقط یکه با آن، تعظ ییاست؛ و ھر دعا
ق خداوند است؛ سالم، رحمت و ی، فقط الیپاکق او است؛ و ھر صلوات و دعا و کالم یال

دھم که  یامبر! سالم بر ما و بر بندگان صالح خدا؛ شھادت میپ یبرکات خدا بر شما باد ا
بنده و  ج دھم که محمد یست و شھادت میر از الله نیغ یچ معبود بر حّق یھ

 .»اوست ی فرستاده
ت گزاردن چھار رکعت را ین مه،یر تحریفرد نمازگزار، به ھنگام تکب چه چنان[و اگر 

 یفارغ شد، برا -در رکعت دوم  -نموده بود، در آن صورت ھر وقت از خواندن تشھد 
ھا بلند  ش را تا گوشیخو یھا رکعت سوم و چھارم بلند شود؛ و در رکعت سوم، نه دست

 فاتحه را ی بخواند؛ بلکه] در دو رکعت آخر، تنھا سوره »اعوذ باهللا«و  »ثناء«کند و نه 
ام، خواندن یاول و دّوم، ھمراه با ق یھا بخواند؛ [و رکعت سوم و چھارم را به سان رکعت

رکعت  ی ان برساند؛ و پس از گزاردن دو سجدهیفاتحه، رکوع و سجود به پا ی سوره
ن پھن کند و یچپش را بر زم یپا یعنیند؛ [یرکعت دوم،] بنش ی چھارم، ھمانند قعده

ن نصب کند و ی، بر زمیراستش را به حالت عمود یپاند و یبا آرامش، بر آن بنش

 »التحيات«پس از خواندن آنگاه  بخواند؛ »التحيات«ن پا را رو به قبله کند] و یانگشتان ا

ٍد، «د: یدرود و سالم بفرستد [و بگو ج بر رسول خدا ٍد وَّ يلَعٰ آِل ُ�َمَّ اَللُّٰهمَّ َصِلّ يلَعٰ ُ�َمَّ
يٌْد؛ اَللُّٰهمَّ بٰارِ َك بْٰراِهيَْم و يلَعٰ آِل ِابْٰراِهيَْم ِانَّ َكٰما َصلَّيَْت يلَعٰ اِ  ِ

يٌْد �َّ ٍد وَّ يلَعٰ آِل  كْ مَحِ يلَعٰ ُ�َمَّ
َت يلَعٰ ِابْٰراِهيَْم و يلَعٰ آِل ِابْٰراِهيَْم ِانَّ 

ْ
ٍد كما بٰاَر� يْدٌ َك ُ�َمَّ ِ

يٌْد �َّ خداوندا! بر محمد و «؛ »مَحِ
؛ به یم صلوات فرستادیم و آل ابراھیبر ابراھ که ھمچنانآل محمد صلوات بفرست، 

ا! شرف و ی. بار خدایار بزرگ و باعظمتیار ستوده و بسیبس یق تو در ھر حالیتحق
شرف و  که ھمچنانشتر گردان، ی، بیا را که به محمد و خاندانش داده یبزرگوار
ار یق تو در ھر حال، بسی؛ به تحقیا شتر کردهیم بیم و آل ابراھیابراھ یرا برا یبزرگوار

 .]»یار بزرگ و باعظمتیستوده و بس
 یقرآن و سّنت کند [و سع یھمانند دعاھا ییپس از فرستادن درود، دعا آنگاه

د: ین که بگویبه کالم و سخنان مردم نداشته باشد؛ مثل ا یش، شباھتید تا دعاینما

ِخرَ «
ْ

نْٰيا َحَسنًَة وَّ يِف اآل ا به ما یپروردگارا! در دن«؛ »ِة َحَسنًَة ِوّ قِٰنا َعٰذاَب انلّٰارِ َر�َّٰنا ٰاتِٰنا يِف ادلُّ
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ا ی. و »و ما را از عذاب آتش، نگاھدار عطا فرما؛ یکیز به ما نیرسان و در آخرت ن یکین

نُوْ «ن دعا را بخواند: یا ماً َكِثْ�اً َو ِانَُّه الَٰ�ْغِفُر اذلُّ
ْ
ْ َظلَْمُت َ�ْفيِسْ ُظل  اَنَْت، اَللُّٰهمَّ ِاِ�ّ

ّٰ
َب ِاال

ْن ِعنْدِ  ، ِانَّ َك فَاْغِفْرِ�ْ َمْغِفَرًة ِمّ َغُفْوُر الرَِّحيْمُ َك َو ارمَْحِْ�ْ
ْ
شتر یاش پ ؛ ترجمه»اَنَْت ال

 گذشت.]

. »السالم عليكم و رمحة اهللا«د: یش سالم دھد و بگویسپس به طرف راست و چپ خو
 یدیش را بگرداند که سفیبه سمت راست و چپ، صورت خو ی[و به ھنگام سالم، طور

، مشاھده شود.] و در وقت سالم یا دن صورت به طرف شانهیاش به ھنگام گردان چھره
را داشته باشد که به ھمراه او در نماز حضور دارند؛  یت افرادیبه طرف راست و چپ، ن

ت مردان یم سالم، ن: در ھنگایعنینماز گذشت؛ [ یھا که در سّنت یبیبه ھمان ترت
ک و صالح را بکند؛ و اگر ین یھا اند و جّن  که مأمور ثبت اعمال ینمازگزار، فرشتگان

در وقت سالم،  ین صورت مقتدیبود، در ا یمقتد یھا از جھت یکیامام، در  چه چنان
امام در برابر او بود، در  چه چناناگر  ش را تنھا در ھمان جھت بکند؛ ویت امام خوین
در وقت سالم، با ھر دو سالم،  یت امام را بکند. و مقتدیصورت، در ھر دو سالم، نن یا
ک و صالح را در ھر دو ین یھا اند و جّن  که مأمور ثبت اعمال یان، فرشتگانیت مقتدین

 سمت راست و چپ بکند.
ت فرشتگان را در ھر یگزارد، با ھر دو سالمش، تنھا ن ینماز م ییکه به تنھا یو فرد
 راست و چپ بکند.  دو سمت

ت گزارادن یمه، نیر تحریفرد نمازگزار به ھنگام تکب چه چنانناگفته نماند که اگر 
رکعت سوم، به قعده  ی ن صورت، پس از گزاردن دو سجدهیسه رکعت را نموده بود، در ا

 ند و تشّھد و درود و دعا را بخواند و به سمت راست و چپ، سالم بدھد.]یبنش
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 اِالَماَمةِ  َباُب 

فَضُل  ،ِ�َ 
َ
َذانِ  ِمنَ  أ

َ
َالةِ  األ  ُعذرٍ  بَِال  االَحَرارِ  لِلرَِّجالِ  ُسنَّةٌ  ؛بِاجلََماَعةِ  َوالصَّ

وُط  وَ  ةِ  رُشُ اءِ  لِلرَِّجالِ  اِإلَماَمةِ  ِصحَّ ِصحَّ
َ
شيَاءَ  ِستَّةُ  األ

َ
  اإلِسَالمُ  :أ

ُ
 َوالَعقُل  َوابُللُوغ

ُكوَرةُ  َالَمةُ  َوالِقَراَءةُ  َواذلُّ عَذارِ  ِمنَ  َوالسَّ
َ
ةِ  اَكلرُّاَعِف  األ

َ
 رَشٍط  فَقدِ  وَ  َواللَثغِ  َواتَلمتََمةِ  َوالَفأفَأ

 .َعوَرةٍ  ِسرتِ  وَ  َكَطَهاَرةٍ 
وُط  وَ  ةِ  رُشُ رَ�َعةَ  اِإلقِتَداءِ  ِصحَّ

َ
 وَ  تِلَحِر�َمِته ُمَقاِرنَةً  الُمتَابَِعةَ  ،الُمقتَِدي ِ�يَّةُ  :َشيئًا َعرَشَ  أ

ةِ  رَشٌط  ،اِإلَماَمةَ  الرَُّجِل  ِ�يَّةُ  مُ  وَ  ؛بِه النَِّساءِ  ِاقِتَداءِ  لِِصحَّ ن وَ  الَمأُمومِ  َعِن  بَِعِقبه اِإلَمامِ  َ�َقدُّ
َ
 أ

 
َ

دَ�  يَُ�ونَ  ال
َ
  أ

ً
ن وَ  الَمأُمومِ  ِمنَ  َحاال

َ
  أ

َ
ن وَ  ؛فَرِضه َغ�َ  فَرًضا ُمَصلِّيًا اِإلَمامُ  يَُ�ونَ  ال

َ
  أ

َ
 ال

  وَ  ُرَ�اِ�يَّةٍ  يِف  الَوقِت  بَعدَ  لُِمَسافِرٍ  ُمِقيًما اِإلَمامُ  يَُ�ونَ 
َ

ن وَ  ؛َمسبُوقًا ال
َ
  أ

َ
 االَِمامِ  بَ�َ  يَفِصَل  ال

نَ  َصفٌّ  َوالَمأُمومِ  ن وَ  النَِّساءِ  مِّ
َ
  أ

َ
ُمرُّ  نَهرٌ  يَفِصَل  ال وَرُق  ِ�يهِ  �َّ   وَ  الزَّ

َ
 الَعَجلَةُ  ِ�يهِ  َ�ُمرُّ  َطِر�ٌق  ال

  وَ 
َ

ِت  الِعلمُ  َمَعهُ  �َشتَِبهُ  َحائٌِط  ال
َ

إِن ؛اِإلَمامِ  بِاِنِتَقاال
و لَِسَماٍع  �َشتَِبه لَم فَ

َ
 َصحَّ  ،ُرؤَ�ةٍ  أ

ِحيِح  يِف  االِقِتَداءُ  ن وَ  ؛الصَّ
َ
  أ

َ
و َراِجًال  َوالُمقتَِدي َراِكبًا اِإلَمامُ  يَُ�ونَ  ال

َ
 َدابَّةِ  َغ�َ  َراِكبًا أ

ن وَ  ،إَِماِمهِ 
َ
  أ

َ
خر يِف  َواِإلَمامُ  َسِفينَةٍ  يِف  يَُ�ونَ  ال

ُ
نَةٍ  َغ�ِ  یأ ن وَ  بَِها ُمقرَتِ

َ
  أ

َ
 الُمقتَِدي يَعلَمَ  ال

 َصحَّ  وَ  ؛وُُضوَءه بَعَده يُِعد لَم يَقءٍ  وَ ا َدمٍ  َكُخُروِج  الَمأُمومِ  زَعمِ  يِف  ُمفِسًدا إَِماِمه َحالِ  ِمن
مٍ  ءٍ ُمتَويَضِّ  ِاقِتَداءُ  حَدٍب  وَ  بَِقاِعدٍ  قَائِمٍ  وَ  بَِماِسٍح  اَغِسٍل  وَ  بُِمتَيَمِّ

َ
ٍل  وَ  بِِمثِله ُمومٍ  وَ  بِأ  ُمتَنَفِّ

اَعدَ  إَِماِمه َصَالةِ  بُطَالنُ  َظَهرَ  إِن وَ  .بُِمفرَتٍِض 
َ
 َصَالتِِهم بِإِاَعَدةِ  الَقومِ  إِعَالمُ  ،اِإلَمامَ  مُ يَلزِ  وَ  أ

 .الُمختَار يِف  الُممِ�ن بِالَقدرِ 
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امبر ی، کار پیشنمازیرا امامت و پی، از اذان برتر و بھتر است؛ [زیشنمازیامامت و پ
برتر ھمان است که خود مؤذن، ھمان ن بود؛ و بھتر و یراشد یو خلفا ج اسالم یگرام

 شنماز باشد.]یامام و پ
د یاست [که مورد تأک یندارند، سّنت یمردان آزاد، که عذر ی، برانماز جماعتو 

 ان شده است. یبزرگ و سترگ، ب یآن، پاداش و ثواب یقرار گرفته و برا
ندارند،  یمردان آزاد که عذر یپنج گانه، برا یگر، جماعت نمازھاید یریو به تعب

دن از یباشد و تخّلف ورز یه واجب میمؤّکده است که در قّوت خود، شب ینیع یھا سّنت
نداشته باشد و به ترک  ی. و ھر کس عذریشرع ینماز جماعت جواز ندارد، مگر با عذر

 باشد. یکار و فاسق م که گنه ینماز جماعت، عادت داشته باشد، پس به راست
و اجماع اّمت  ی، قرآن و سّنت نبونماز جماعت و مطلوب بودن آن یشرع یلیلو د

 است. یاسالم

ْ ٱوَ ﴿ د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكُعوا و با نمازگزاران « ]٤٣[البقرة:  ﴾٤٣ل�َّ
 .»دی(به صورت جماعت) نماز بخوان

َٰماَعِة «فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عمرو 
ْ
َفِذّ �َِسبٍْع َو َصالُٰة اجل

ْ
َ�ْفُضُل َصالَٰة ال

�َْن َدرََجةً   یست و ھفت درجه بر نماز انفرادینماز جماعت، ب«و مسلم)؛  ی(بخار »ِعرْشِ
 .»دارد یبرتر

 :فرمود ج امبرید: پیگو سرهیو ابوھر

َٰماَعِة تَْضُعُف يلَعٰ َصالٰتِِه يِفْ بَيِْتِه َو يِفْ ُسْوقِ «
ْ
�َْن َصالُٰة الرَُّجِل يِف اجل ِه مَخْساً وَّ ِعرْشِ

 ِ الُٰة، لَْم َك ِضْعفاً؛ َو ٰذل  الصَّ
َّ

َمْسِجِد الَٰ�ْرُُجُه ِاال
ْ
 ال

َ
وُُضوَْء، ُ�مَّ َخَرَج ِايل

ْ
 فَاَْحَسَن ال

َ
أ اَنَُّه ِاٰذا تَوَضَّ

ُ بِٰها َدرََجٌة َو ُحطَّ َ�نُْه بِٰها َخِطيْئٌَة. فَاِٰذا 
َ

 ُرفَِعْت هل
ّٰ

َمالٰئَِ�ُة َ�ُْط ُخْطَوًة ِاال
ْ
َص�ّٰ لَْم تََزِل ال

ُه؛
ّٰ

ْ َعلَيِْه ٰماٰداَم يِفْ ُمَصال ُ�ْم يِفْ َصالٍٰة  اَللُّٰهمَّ َصِلّ َعلَيِْه، اَللُّٰهمَّ ارمَْحُْه؛ َو الٰيَٰزاُل اََحدُ   تَُصِ�ّ
الٰةَ   .و مسلم) ی(بخار »َما اْ�تََظَر الصَّ

شود، ثواب و  یکه در خانه و بازار خوانده م یست و پنچ برابر نمازینماز جماعت، ب«
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خواندن  یرد و تنھا برایگ یوضو م ی، به خوبیشخص یپاداش دارد؛ بدان جھت که وقت
از او  یرود و گناھ یباال م یا دارد، درجه یکه برم یرود، با ھر قدم ینماز به مسجد م

 .»شود یبخشوده م
مازش است، مالئکه بر او درود که د رمحل ن یکه نماز خواند تا زمان یپس ھنگام

ا! بر او صلوات بفرست؛ خداوندا! به او رحم کن. و تا یند: بار خدایگو یفرستند و م یم
 ».ا در نماز استیکه ھر کدام از شما در انتظار نماز باشد، گو یزمان

 فرمود: ج د: رسول خدایگو سرهیو ابوھر

ْي َ�ْفيِسْ �ِيَِدهِ، لََقْد َهَمْمُت « ِ
َّ

الِٰة َ�يُؤَِذُّن لَٰها، َو اذل اَْن آُمَر حِبََطٍب َ�يُْحَطُب ُ�مَّ آُمُر بِالصَّ
ُق َعلَيِْهْم ُ�يُْوَ�ُهمْ   .)ی(بخار »ُ�مَّ آُمُر رَُجًال َ�يَُؤمُّ انلّٰاَس ُ�مَّ اُٰخاِلُف ِايٰل رِٰجاٍل فَاَُحِرّ

جمع زم یکه جانم در دست اوست، قصد کردم که فرمان دھم تا ھ یسوگند به ذات«
را مأمور کنم تا  یمرد آنگاهنماز فرمان دھم؛  ی کنند؛ سپس به گفتن اذان و اقامه

بروم که در نماز جماعت حاضر  یمردان یمردمان امامت کند؛ سپس به سو یبرا
 .]»بسوزامھا  آن شان را بریھا اند و خانه نشده

 ند:]که از عذرھا، سالم و تندرست باش یمردان یامامت، برا صّحت یھا [شرط
که از عذرھا، سالم و  یمردان یبرا یشنمازیامامت و پ یصّحت و درست یھا شرط

 ز است که عبارتند از:یتندرست ھستند، شش چ
را یست؛ زیچ وجه درست نیکافر، به ھ یشنمازی* مسلمان بودن. [پس امامت و پ

ست؛ بدان جھت که نماز، یح نیدادن صح یشنمازیدر حال کفر، نماز خواندن و پ
 ست.]یعبادت و تقّرب به خدا است، و کافر، اھل آن ن

ز ین ج امبرید، و پیآ یرا که نماز کودک، نفل به شمار میدن؛ [زی* به حّد بلوغ رس

ّ َحيتّٰ َ�ْتَِلَم، «فرموده است: 
يِبِ

َقلَُم َ�ْن ثَالٍٰث: َعِن انلّٰائِِم َحيتّٰ �َْستَيِْقَظ، َو َعِن الصَّ
ْ
ُرفَِع ال

مَ 
ْ
ف برداشته شده یاز سه کس، قلم تکل«)؛ ی(ابوداود و ترمذ »ْجنُْوِن َحيتّٰ َ�ْعِقَل َو َعِن ال

ن که به سّن یدار گردد؛ و از کودک تا این که بیکه به خواب رفته است تا ا یاست: کس
 ]»وانه تا عاقل گردد و عقلش برگردد.یبلوغ برسد؛ و از د

واجب  یست و نماز بر ویمکّلف نوانه یث باال، دیرا بنا به حدی* عاقل بودن؛ [ز
 گردد.] ینم

 ست.]یح نیمردان، صح ی* مرد بودن؛ [پس امامت زنان برا
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است، قادر و  ینماز، الزم و ضرور یصّحت و درست یکه برا یشنماز، بر قرائتی* پ
که قادر بر قرائت  یسواد یو ب یفرد عام یشنمازین رو، امامت و پیتوانا باشد؛ [از ا

 ست.]یکه خود به قرائت آشنا است، درست و روا ن یزگزارنما یست، براین
 یستاکسیاپ یماریھمانند: ب ییشنماز، از عذرھا، سالم و تندرست باشد؛ عذرھای* پ

ار باد یاخت ی)؛ وخروج بسلسل البولشاب (یار پیاخت ی؛ و خروج بینیدائم ب یزیر [خون

نطق و تلّفظ حروف بر  یزبانش براد یشنماز، بای)؛ و امام و پاِنفالت الريح( یشکم از و
که حروف را بر  یا َالکن نداشته باشد، به گونه یح آن، درست باشد و زبانیوجه صح
که  ی] شخصیشنمازین رو، امامت و پید؛ از ایح آن، بتواند نطق و تلفظ نمایوجه صح

خواند؛  یرا به تکرار م» تاء«که حرف  یخواند؛ و شخص یرا به تکرار م» فاء«حرف 
 ید؛] و فردیرا به صورت درست، تلفظ نما تاءو  فاءتواند  یکند و نم یِمن ِمن م یعنی[

کند، [امامت  یل میتبد» نیغ«را به » راء«و حرف » ثاء«را به » نیس«و » الم«که 
ح آن قادر و توانا یکه بر نطق کردن به حروف بر وجه صح یکس یبرا ین فردیچن

 ست.]یح نیاست، صح
نماز، ھمچون طھارت و  یھا از شرط ید فاقد شرطیشنماز، نبایپن امام و یو ھمچن

 دن عورت باشد.یبدن، جامه و مکان نماز] و پوش یو جنابت، و پاک ییوضو ی[از ب یپاک
 اقتدا کردن به امام:] یصّحت و درست یھا [شرط

 ز است که عبارتند از:یاقتدا کردن به امام، چھارده چ یصّحت و درست یھا  و شرط
از حرکات  یرویت متابعت و پیش، نیخو ی مهیر تحری، به ھنگام گفتن تکبی* مقتد

ِٰماُم يِلُْؤَ�مَّ بِِه؛ فَاِٰذا «د: یفرما یم ج امبریرا پیشنماز را بکند؛ [زیو سکنات پ
ْ

ِانَّٰما ُجِعَل اال
ْوا َو ِاٰذا َرَ�َع فَاْرَكُعْوا َو ِاٰذا َرَ�َع فَاْرَ�ُعْوا، َو  ُ َ فََكربَّ َدُه، َ�ُقْولُْوا: َكربَّ ِاٰذا قٰاَل: َسِمَع اُهللا لَِمْن مَحِ

 َ َْمُد؛ َو ِاٰذا َسَجَد فَاْسُجُدْواَك َر�َّٰنا َو ل
ْ
ن است که از یا یامام، برا«و مسلم)؛  ی(بخار »احل

که به رکوع رفت،  ید؛ وقتییر بگویر گفت، شما ھم تکبیشود؛ ھرگاه امام تکب یرویاو پ
 که ید؛ و ھنگامیکه از رکوع بلند شد، شما ھم بلند شو یزمان د ویشما ھم به رکوع برو

نا و« د:ییرا گفت، شما ھم بگو »سمع اهللا ملن محده« ن که به سجده یو ھم ؛ »احلمدلك  ربّ
 .]»دیرفت، شما ھم به سجده برو

ت امامت و ی، نیشنماِز مرد، شرط است که ویزنان به پ یصّحت اقتدا ی* و برا
 زنان را بکند. یشنمازیپ
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 یش، از مقتدیخو یپا ی پاشنه ی شنماز، [حداقل] به اندازهین که امام و پی* و ا
 جلوتر باشد.

امام،  چه چنان، قرار نداشته باشد؛ [پس اگر یتر از مقتد نییپا ی * امام در مرتبه
اگر  یست؛ ولی، نماز فرض؛ در آن صورت اقتدا درست نیگزارد و مقتد ینماز نفل م

ح ینماز نفل؛ در آن صورت، اقتدا صح یخواند و مقتد یامام، نماز فرض م چه چنان
 است.]

ز یجا یاقتدا در صورت یعنینخواند؛ [ یر از فرض مقتدیرا غ ی* امام، نماز فرض
به عنوان  -را بگزارند؛ پس اگر  ی، ھر دو نماِز فرِض وقت واحدیاست که امام و مقتد

از آن دو،  یکیا ینماز عصر را؛  یگریخواند و د ینماز ظھر را م ھا، آن از یکی -مثال: 
ح یروز را، در آن صورت اقتدا صحینماز ظھر د یگریگزارد و د ینماز ظھر امروز را م

 ست.]ین
شدن وقت نماز در نماز  یم بود و پس از سپریشنماز، مقیامام و پ چه چنان* اگر 
را به صورت جماعت خواند،] در آن  ییمسافر امامت داد [و نماز قضا ی، برایچھار رکعت

 ست.یح نیصورت اقتدا صح
ده و یر به نماز جماعت رسیکه داست  یمسبوق نباشد. (مسبوق: کس ،شنمازی* و پ

 ا دو رکعت نماز را از دست داده باشد)یک ی
ن یدر ب یعنی[ باشد؛جاد نکرده یاز زنان، فاصله ا ی، صفیان امام و مقتدی* در م
 از زنان قرار نداشته باشد.] یاِن مرد، صفیامام و مقتد
[و  کند، فاصله نباشد یق عبور میکه در آن قا یا ، رودخانهیان امام و مقتدی* در م

 را از ھم جدا نکند.] یامام و مقتد
ن] یا ماشی[ یوجود نداشته باشد که در آن، گار ی، راھیان امام و مقتدی* در م

 ر کند.عبو
] وجود نداشته باشد که به سبب آن، یوار [بزرگی، دیان امام و مقتدی* در م

 یانتقاالت امام بر مقتد چه چنانبماند؛ و اگر  یده و مخفیپوش یانتقاالت امام بر مقتد
بنا به  -د، در آن صورت یگرد یده نمیمشتبه و پوش - یدن ویا دیدن از امام یبا شن -

ْ يِفْ  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «ت شده که: یرا روایاست؛ [ز اقتدا درست -ح یقول صح اٰكَن يَُصِ�ّ
َمْسِجِد يَُصلُّْوَن بَِصالٰتِهِ لُحْجَرِة اٰع�َِشةَ 

ْ
 جامبریپ«)؛ یھقی(ابوداود و ب »، َو انلّٰاُس يِف ال

شان نماز یکه مردم در مسجد با نماز ا یخواند در حال ینماز م لشهیعا ی در حجره
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 .]»خواندند یم
ست؛ و یکه سواره است درست ن یاده است به امامیکه پ ی* اقتدا کردن کس

وان امامش، سوار است و با وجود یر از حیغ یوانیکه بر ح ین، اقتدا کردن کسیھمچن
که امام سوار  یوانیبر ح چه چنانست؛ [و اگر ین، بدان امام اقتدا کرده، درست نیا

ن صورت، مکان امام و یرا در ایح است؛ زیصح یو یاست، سوار بود، در آن صورت اقتدا
 است.] یکی، یمقتد

 ی ش، دربارهیشنماز خوی، نسبت به اوضاع و احوال امام و پین که مقتدی* و ا
گاھ ی ، فاسدکنندهیکه به پندار و یموارد نداشته باشد؛  یو اطالع ینماز ھستند، آ

 ین در حالیدھان]؛ و ا یپر ی ا استفراغ [به اندازهی]؛ یرون شدن خون [جاریھمانند: ب
 ین موارد، امام، وضویش آمدن این داشته باشد که] پس از پیقی، یباشد که [مقتد

، مشاھده کرد که از یمقتد چه چنانش را عود ننموده است. [ به ھر حال، اگر یخو
دھان استفراغ کرده و پس از  یپر ی به اندازه یا ویشده است؛  یبدن امام، خون جار

بدو درست  یمقتد یستاده است، در آن صورت اقتدایته و به نماز اآن، وضو نگرف
ز یھا ن ید، نماز مقتدیاز اسباب، فاسد گرد ینماز امام، به سبب چه چنانست؛ و اگر ین

ش را عود نموده و ین صورت بر امام واجب است که نماز خویگردد؛ و در ا یفاسد م
 شان را عود کنند.]ینمازھا زیھا ن ید تا مقتدیش را اعالن نمایفساد نماز خو

ح است؛ و یگزارد، صح یّمم نماز میکه با ت یو اقتدا کردن شخص با وضو، به امام
 یھا که بر موزه یش را شسته است به امامیخو یکه پاھا ین اقتدا کردن کسیھمچن

گزارد به  یستاده نماز میکه ا یح است؛ و اقتدا کردن کسیش مسح نموده، صحیخو
ن اقتدا یح است؛ و ھمچنیگزارد صح یھت عذر و مرض] نشسته نماز مکه [به ج یامام

 ز درست است. یکردن [فرد راست قامت] به امام کوژپشت ن
به اشاره نماز  یکه مانند و یگزارد به امام یکه با اشاره نماز م یو اقتدا نمودن کس

که  یمامکند، به ا یکه رکوع و سجده م یاقتدا کردن کس یح است؛ [ولیخواند، صح یم
 ست؛] یح نیگزارد، صح یبا اشاره نماز م

که نماز فرض  یخواند به امام یکه نماز نفل م ین اقتدا کردن کسیو ھمچن
که  یگزارد به امام یکه نماز فرض م یاقتدا کردن کس یح است، [ولیخواند، صح یم

که  یست به امامیکه معذور ن یست. و اقتدا کردن کسیح نیخواند، صح  ینماز نفل م

مبتال  »سلسل البول« یماریکه به ب یست. به عنوان مثال: کسیح نیمعذور است، صح
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ش را یتواند باد شکم خو یکه نم یا کسیتواند ادرارش را کنترل کند،  یاست و نم

 یکه دچار زخم یا کسیده، و یدچار گرد »انفالت الريح« یمارید و به بیکنترل نما
که سالم و تندرست است به  یرت، اقتدا کردن کسن صویابد؛ در ای یشده که بھبود نم

 ست.یح نین افراد که معذور ھستند، صحیامامت ا
ده، درست یکه به استحاضه دچار گرد یپاک و طاھر، به امامت زن یاقتدا کردن زن و

 یات قرآن قادر و توانا است به امامیاز آ یا هیکه به قرائت آ یست؛ و اقتدا نمودن کسین
ح یست، صحیش قادر نینماز خو ی سواد است و بر قرائت مفروضه یو ب یکه ُامّ 

ان و برھنه است، یکه عر یکه لباس بر تن دارد، به امام یباشد. و اقتدا کردن کس ینم
 باشد.] یح نمیز صحین

دا گشت، در آن صورت [بر امام ی، ظاھر و ھویبطالن نماز امام و چه چنانو اگر 
الزم است که تا آنجا که ممکن است  ید؛ و بر ویه نماش را اعادیالزم است که] نماز خو

ز یھا ن ید تا مقتدیش را اعالن نمایفساد نماز خو -دهیبنا به قول مختار و برگز -

ُسُه َ�ْقُطُر  ج ِانَّهُ «ت شده که: یرا روایند؛ [زیشان را اعاده نماینمازھا
ْ
َصّ�ٰ بِِهْم ُ�مَّ ٰجاَء َو َرأ

 یبا مردم نماز خواند؛ سپس در حال ج امبریپ«)؛ ی(ابوداود و سنن دارقطن »فَااَٰعَد بِِهمْ 
 .»مردم خواند ید، و نماز را دوباره برایچک یآمد که از سرشان آب م

ش یمردم امامت داد؛ سپس برا یبرا سطالب یبن اب یت شده است که علیو روا
س از وضو، نماز ن رو پیمردم امامت داده است؛ از ا یواضح گشت که بدون وضو برا

ند. یز نمازشان را عود نمایش را عود کرد و فساد نمازش را اعالن نمود تا مردم نیخو
 و مصنف عبدالرزاق.] یدارقطن

 َفصٌل 

 وَ  ُظلَمةٌ  وَ  َخوٌف  وَ  بََردٌ  وَ  َمَطرٌ  :َشيئًا َعرَشَ  َ�َماِ�يَةَ  ِمن بَِواِحدٍ  اجلََماَعةِ  ُحُضورُ  �َسُقُط 
 وَ  َشيُخوَخةٌ  وَ  َزَمانَةٌ  وَ  ٌل وَحْ  وَ  إِقَعادٌ  وَ  َسَقامٌ  وَ  رِجٍل  وَ  يَدٍ  قَطعُ  وَ  فَلجٌ  وَ  ع�ٌ  وَ  َحبٌس 

 وَ  بَِمِر�ٍض  ِ�يَاُمه وَ  َسَفرٍ  إَِراَدةُ  وَ  نَفُسه َ�تُوقُه َطَعامٍ  ُحُضورُ  وَ  َ�ُفوتُه جِبََماَعةٍ  فِقهٍ  تِ�َرارُ 
ةُ  ًال  ِر�ٍح  ِشدَّ

َ
  يل

َ
 .َ�َهاًرا ال

عَذارَِها ِمن ِلُعذرٍ  اجلََماَعةِ  َعِن  ِانَقَطعَ  إَِذا وَ 
َ
  َ�ُصُل  ،لِلتََخلُِّف  ِبيَحةِ المُ  أ

َ
 .ثََواُ�َها هل
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 ترک جماعت] ی[عذرها :فصل

 شود که عبارتند از: یجده مورد، ساقط مین ھیاز ا یکیحضور در نماز جماعت با 

ُكنّٰا َمَع «ت شده که: یروا ش] ببارد. [و از صحابهی* [ھرگاه از آسمان] باران [سخت
َُديِْبيَِّة فَاَٰصابَٰنا َمَطٌر لَْم َ�بُلَّ اَْسَفَل نِٰعانِلٰا؛ فَٰناٰدي ُمٰناِدْي رَُسْوِل اهللاِ  ج الرَُّسْولِ 

ْ
: ج َزَمَن احل
 یم که بارانیه، ھمراه با رسول خدا بودیبیبه ھنگام حد«(ابوداود)؛  »َصلُّْوا يِفْ رِٰحاِلُ�مْ 

س نکرد؛ پس ندا یما را خ یھا  ن کفشییبود که پا یا ت و به گونهما را در برگرف
 .]»دیش نماز بخوانیخو ی ندا کرد که در بار و بنه ج از جانب رسول خدا یا دھنده

م آن داشته باشد که یکه شخص نمازگزار، ب یار سرد باشد [به طوری* ھرگاه ھوا بس
مار و دردمند یرون رود، بیمسجد ب یار سرد به سویبس یدر آن ھوا چه چناناگر 

 افت. یش خواھد یاش افزا یماریا بیخواھد شد و 

ْلٍَة  بابن عمرِانَّ «ت است: یدر مورد سرما و باران روا ساز نافع
َ

الِٰة يِفْ يل اَذََّن بِالصَّ
ُمؤَِذَّن ِاٰذا  ج اهللاِ  ٰذاَت بَْرٍد وَّ ِر�ٍْح. ُ�مَّ قٰاَل: اَالٰ َصلُّْوا يِفْ الرِّٰحاِل؛ ُ�مَّ قٰاَل: ِانَّ رَُسْوَل 

ْ
ُمُر ال

ْ
اٰكَن يَأ

ْلََة ٰذاَت بَْرٍد َو َمَطٍر َ�ُقْوُل: اَالٰ َصلُّْوا يِف الرِّٰحالِ 
َ

 بابن عمر«  و مسلم)؛ ی(بخار »اٰكنَْت يل
تان یھا نماز، اذان داد و سپس گفت: در خانه ید، برایوز یسرد که باد به شدت م یشب

 یسرد و باران یکرد که اگر شب یبه مؤذن امر م ج امبرید. سپس گفت: پینماز بخوان
 .]»دیتان نماز بخوانیھا د: در خانهیبود، بگو

ش در صورت مشغول شدن به یع شدن جان و مال خوی* ھرگاه [شخص از ضا
 م و ترس داشته باشد.یجماعت] ب

 باشد. یک و ُظلمانی* ھرگاه ھوا، سخت تار
ده باشد و چه یگرد یزندان یباشد، [چه به خاطر حق کس ی* ھرگاه شخص، زندان

 به ناحق.]
 نا باشد.ی* ھرگاه شخص، ناب
 ج باشد.ی* ھرگا شخص، افل

] قطع شده یو یاز دو دست و پا یکیا یشخص، [ ی* ھرگاه [ھر دو] دست و پا
 باشد.

 باشد که با آن توان راه رفتن را نداشته باشد. یدرد و عّلت ی* ھرگاه شخص، دارا
ف و سست و ناتوان یا ضعیاز بدن فرد، از کار افتاده  یمیا نی* ھرگاه دست و پا و 



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ١٩٠

 شده باشد.
را یوجود داشته باشد؛ [ز یسخت ی،] در راه ِگل و الی* ھرگاه [پس از بارندگ

 تلخيص احلبري(ابن حجر در  »الُٰة يِف الرِّٰحالِ ِاَذا اْ�تَلَِّت انِلّٰعاُل فَالصَّ «د: یفرما یم جامبریپ

 ١/١٨٨ خالصة البدر املنريدر  ابن امللقنو  ٢/٣٧٦ حتفة االحوذيدر  یو مبارکفور ٢/٣١
 .]»س شد، نماز در خانه استیھا خ ھرگاه کفش«اند)؛  آن را ذکر نموده

ل رود و یتحل یو یُمزمن، قوا یھا یماریر شود و به خاطر بینگی* ھرگاه فرد، زم
 ل گردد.یتعط

اده رفتن به مسجد را یپ ییکه توانا یرمرد فرتوتیپ یعنی؛ [یو سالخوردگ یری* پ
 نداشته باشد.]

به نماز  چه چنانکه اگر  یھمراه با گروھ یو تکرار [احکام و مسائل] فقھ یی* بازگو
 .را از دست خواھند داد یجماعت بروند، تکرار مسائل فقھ

ل داشته باشد؛ یخص حاضر گردد و او گرسنه باشد و به غذا م* ھرگاه غذا در نزد ش

الُٰة «فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عمررا ی[ز ِاٰذا وُِضَع َعٰشاُء اََحِدُ�ْم َو اُِ�يَْمِت الصَّ
 ِمنْهُ 

َ
ٰ َ�ْعَجْل َحيّتٰ َ�ْفُرغ َعٰشاِء َو ال

ْ
شامتان حاضر شد و نماز برپا  یوقت«؛ »فَابَْدُؤْوا بِال

 .»دیتان را صرف کنید تا غذاینماز عجله نکن ید و برایش را بخوریابتدا شام خود، یگرد
ش را یگذاشتند، تا غذا یم بابن عمر ینماز، غذا را جلو ی و ھرگاه ھنگام اقامه

 و مسلم.] ید. بخاریشن یکه قرائت امام را م یرفت؛ در حال یخورد به نماز نم ینم
 ت.گرف یم یسفر آمادگ ی* ھرگاه شخص، برا

 یبود و به َرتق و َفتق امور و یمار و دردمندی* ھرگاه شخص، پرستار ب
 پرداخت. یم

دن باد سخت در روز، عذر ترک جماعت ید؛ و وزیوز یم ی* ھرگاه در شب، باد سخت
ا پرواز کردن ین ھرگاه شخص از به راه افتادن قطار، یشود. [و ھمچن یشمرده نم

 م داشته باشد؛یب ما در صورت مشغول شدن به جماعتیھواپ
گردد.  یز به ھنگام فشار آوردن ادرار و مدفوع، حضور در جماعت ساقط میو ن

ِة َطٰعاٍم َو الٰ َو ُهَو «فرمود:  یدم که میشن ج امبرید: از پیگو لشهیعا الَٰصالَٰة حِبرَْضَ
َْخبَثَْ�ِ 

ْ
ار و مدفوع، ھنگام آماده شدن غذا و فشار آورن ادر«(مسلم، ابوداود)؛  »يُٰدافُِع اال

 .]»ستین ینماز
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عدم حضور در  ی که مباح گرداننده ییاز عذرھا ی، به جھت عذریو ھرگاه شخص
، ثواب و پاداش جماعت به یو یجماعت است، از جماعت باز ماند، در آن صورت برا

 گردد.] یبدان نائل م ید [و ویآ یدست م

  ِفي َفصٌل 
َ
ُفوِف  َترِتیِب  َو  ِباِإلَماَمةِ  َحقِّ األ  الصُّ

�نَ  بَ�َ  يَُ�ن لَم إَِذا   وَ  َمِ�لٍ  َصاِحُب  احلَارِضِ
َ

  وَ  َوِظيَفةٍ  ال
َ

علَمُ  ،ُسلَطانٍ  ُذو ال
َ
َحقُّ  ،فَاأل

َ
 أ

قَرأ ُ�مَّ  ؛بِاِإلَماَمةِ 
َ
وَرع ُ�مَّ  األ

َ
َسنُّ  ُ�مَّ  األ

َ
حَسنُ  ُ�مَّ  األ

َ
حَسنُ  ُ�مَّ  ُخلًقا األ

َ
رَشُف  ُ�مَّ  وَجًها األ

َ
 األ

حَسنُ  ُ�مَّ  �ََسبًا
َ
نَظُف  ُ�مَّ  َصوتًا األ

َ
 .ثَوً�ا األ

إِنِ 
وِ  يُقِرعُ  ،ِاستََووا فَ

َ
  اخِليَارُ  أ

َ
ِ  ِإىل  ل

ْ
إِنِ  ؛مِ َقوْ ل

�رَثُ  ِاختَارَهُ  بَِما فَالِعرَبةُ  ،اختَلَُفوا فَ
َ
 إِن وَ  .األ

ُموا   َغ�َ  قَدَّ
َ

و�
َ
َساُءوا َ�َقد ،األ

َ
 .أ

عَ�  الَعبدِ  إَِماَمةُ  ُكِرهَ  وَ 
َ
عَرايِبِّ  َواأل

َ
ِ  وَ  َواأل

َ
نَا َودل  تَطِو�ُل  وَ  َوالُمبتَِدِع  َوالَفاِسِق  اجلَاِهِل  ،الزِّ

َالةِ  إِن ؛َوالنَِّساءِ  الُعَراةِ  مَجَاَعةُ  وَ  الصَّ
 ،الَواِحدُ  يَِقُف  وَ  .اَكلُعَراةِ  وََسَطُهنَّ  اِإلَمامُ  يَِقُف  ،فَلَعنَ  فَ

�رَثُ  اِإلَمامِ  يَِم�ِ  َعن
َ
بيَانُ  ُ�مَّ  الرَِّجاُل  يَُصفُّ  وَ  ؛َخلَفه ،َواأل   ُ�مَّ  الصِّ

َ
 .النَِّساءُ  ُ�مَّ  اخلَنَاىث

 نیتراند؛ و همچن ستهیتر و با ستهی، شایشنمازیکه به امامت و پ یان کسانیفصل: در ب
 ها ف کردن و سازمان دادن صفیان مرّتب کردن و منّظم نمودن و ردیدر ب

اِم مؤظف در محل، و سلطان خانه، ام ان حاضران، صاحبیدر م چه چناناگر 
ن و ی] وجود نداشت، در آن صورت سزاوارتریا نائب وی یس جمھور، قاضییفه، ری[خل
عت یشان است [به احکام و مسائل شرین این مردمان به امامت، داناتریتر ستهیشا

 صّحت و فساد. یژه احکام و مسائل نماز از رویمقدس اسالم، به و

 ال «ند: یفرما یم ج امبریپ
ّٰ

ٰطانِِه َو الٰ َ�ْقُعُد يِفْ بَيِْتِه يلَعٰ تَْ�ِرَمِتِه ِاال
ْ
نَّ الرَُّجُل يِفْ ُسل يَُؤمَّ

ا امام یخانه ( صاحب یچ کس به جایھ«)؛ یی، ابوداود و نسای(مسلم، ترمذ »بِاِْذنِهِ 
 .»او ی ند مگر به اجازهیمخصوص او ننش یو در جا مسجد) امامت نکند؛

ا نائب او، از یخانه، امام دائم، سلطان و  ث داللت بر آن دارد که صاحبین حدیا
صاحب خانه و امام دائم  یعنی -ن که خودشان یتراند؛ مگر ا ستهیگران به امامت شاید
، به امامت یس جمھور، حاکم) و نائب وییفه، رین رو، سلطان (خلیاجازه دھند. از ا -
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سزاوارتر به امامت در ھمان مسجد است؛ و صاحب منزل ز یسزاوارتراند؛ و امام محل ن
ت امامت را داشته باشد و جماعت در یصالح چه چنانز سزاوارتر به امامت است اگر ین

 برپا گردد.] یمنزل و
ن و یتر ستهیدر علم و دانش با ھم برابر بودند، در آن صورت] شا چه چنانو [اگر 

 نیداناتر یعنیباشد؛ [ھا  آن نیتر یقار است که ین مردمان به امامت، کسیسزاوارتر
م به ھمراه علم به یشان در حفظ قرآن کرین ایشترینسبت به احکام قرائت و بھا  آن

 احکام نماز.]
شان نماز بگزارد یبه ا یدر علم و حفظ قرآن با ھم برابر بودند؛] کس چه چنانو [اگر 

ز با ھم ین ییدر تقوا و پارسا چه انچنباشد؛ و [ اگر ھا  آن نین و با تقواتریزگارتریپرھکه 
سن و رد که از لحاظ یشان را به عھده بگیامامت ا یبرابر بودند، در آن صورت] کس

رَبُ ُكٰما«د: یفرما یم ج امبریرا پیبزرگتر است؛ [زھا  آن ی ، از ھمهسال
ْ
ُكٰما اَ� َُؤمُّ  »َو يلْ

 ]»د بزرگتان شما را امامت دھد.یبا«و مسلم)؛  ی(بخار
و سن با ھم برابر بودند؛] حّق  یزگاریآن، [اگر در علم و حفظ قرآن، پرھ پس از

است؛ و [اگر ھا  آن نین و خوش برخوردتریتر خوش اخالقتقّدم در امامت از آِن 
شان را به عھده یامامت ا یز با ھم برابر بودند، در آن صورت] کسین ُبعد نیاز ا چه چنان

انگر یرا، ُحسن صورت، بیاست؛ [زھا  آن نیبرترن و ی، بھترصورترد که از لحاظ یگ
 نیتر بین و نجیفتریشررت است؛] و پس از آن، حّق تقّدم در امامت، با یُحسن سر

خوش ن مردم به امامت، ی؛ و سپس سزاوارترَحسب و َنسبشان است از لحاظ یا
؛ لباس و جامهشان است از لحاظ یا نیزتریتمشان است؛ و پس از آن، یا نیتر صورت

 -به عھده گرفتن امامت  یبرا -گران یزتر و پاکتر است، از دیاش تم آن که جامه یعنی[
 ت است.]یدر اولو

، ییمای، خوش سی، سّن، خوش اخالقیی[در علم، حفظ قرآن، پارسا چه چنانو اگر 
 یرا برا ید قرعه، فردیبا ھم برابر بودند،] قرعه اندازند و به ق یزیشرافت و نجابت و تم

امامت،  یرا برا یان اھل محل]، فردیمقتد یعنیا مردم [ینند، و یش برگزیامامت خو
 ند.ینش نمایانتخاب و گز

دا یگر اختالف پین مورد با ھمدیان اھل محل]، در ایمردم [مقتد چه چنانو اگر 
ت، آن را یاست که اکثر یزین کننده، ھمان چیینمودند، در آن صورت مھم و تع

انتخاب کردند که  یشنمازیامامت و پ یرا برا یت، فردیو اگر اکثر اند؛ انتخاب کرده
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 یکار بد ین فرد به امامت نبود، در آن صورت به راستیتر ستهین و شایسزاوارتر
 اند. کرده

 و جماعت، مکروه است:] یشنمازیکه در امامت و پ ی[موارد
 باشد: ین افراد مکروه میا یشنمازیامامت و پ

ژه یعت مقّدس اسالم، به ویکه دانا به احکام و مسائل شر یصورت* امامت برده [در 
 زگار و باتقوا نباشد.]یصّحت و فساد و پرھ یاحکام و مسائل نماز از رو

اط یش، احتیخو یکه در طھارت و پاک ینا، [در صورتیناب یشنمازی* امامت و پ
ن فرد قومش یھترنا، بیآن فرد ناب چه چناننورزد؛ و اگر  یتینکند و بدان توجه و عنا

 ست.]یمکروه ن یجماعت باشد، در آن صورت امامت و یبرگزار یبرا
از علم و دانش نداشته باشد؛  یا [که بھره ین و َبدویشخص صحرانش یشنمازی* پ

 ین امامت فرد جاھل به ھمراه وجود عالم؛ خواه آن فرد جاھل، شخصیو ھمچن
 ن.]یشھرنش یا شخصیباشد  ین و بدویصحرانش

متولد شده است [ولد الزنا = زنا  ی جهیکه در نت یفرد یشنمازیامامت و پ* 
را مردم از یز] نداشته باشد؛ [زین ییاز علم و دانش [و تقوا و پارسا یا زاده]، و بھره حرام

 وجود دارد، کراھت دارند.]ھا  آن که در یبه جھت نقص و کمبود ین افرادیامامت چن
 بند و بار؛ ھرزه؛ خوشگذران.] یَالوات؛ باش؛ یفرد فاسق؛ [ع یشنمازی* پ

 ، دو نوع است:بدعت* امامت شخص بدعتگرا. [ناگفته نماند که 
که به سبب آن،  یبدعت یعنیاست؛  یمانیا یکه موجب کفر و ب یبدعت الف)

داشته باشد که  یزین که اعتقاد و باور به چیگردد؛ مثل ا یمان میا یصاحبش کافر و ب
ن را که با تواتر ثابت و ید یو ضرور یھیا مسائل بدیاست؛ و  یمانیا یمستلزم کفر و ب

مشخص و معلوم و ُمحرز شده است، مانند: نماز، روزه، زکات و حج را انکار کند و 
 رالزم بداند.یرا باطل و غ یاسالم یھین و حقوق بدین اخالق و قوانیھمچن

به سبب آن،  که یبدعت یعنیکه سبب فسق و خروج از عدالت است؛  یبدعت ب)
است که  ی، کسگزار فاسق بدعتگردد؛ و  یعدالت م ی صاحبش فاسق و خارج از حوزه

ن ید یو ضرور یھیو انکار مسائل بد ینید یچ عنوان، مستلزم کفر و بیبدعتش به ھ
 ست.یاسالم ن
مان یا یباشد که به سبب آن، صاحبش کافر و ب ی، بدعتین رو، اگر بدعت ویاز ا

اشخاص، به عّلت کفر و نداشتن اسالم و  نگونهیان صورت نماز و امامت یگردد، در ا یم
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اعتبار و رد  یاست و ب یرفتنیاسالم، کامًال مردود و ناپذ یو ضرور یھیانکار مسائل بد
 باشد. یشده م

باشد که به سبب آن، صاحبش فاسق و خارج از  یبدعتش، بدعت چه چنانو اگر 
 ز است.یت جایبا کراھ یت، امامت ون صوریگردد، در ا یعدالت م ی حوزه

ح است، پشت یک صحین، ھمان طور که نماز در پشت سر انسان صالح و نیبنابرا
و  یل آن قطعیرا که دل یکه امر حرام یز است؛ البته مادامیز به ناچار جایسر فاسق ن

ن معلوم شده است را حالل نداند، یاز د یا حرام بودن آن به طور حتمیمسّلم است و 
 ست.یح نیفاسق است و نماز در پشت سر او صح ین صورت کافرین در اچو

که بدعتش منجر به کفر  یز است، مادامین نماز، در پشت سر بدعتگزار جایو ھمچ

َصلُّْوا «فرمود:  ج ن که رسول خدایل ایا نقص در ارکان نماز و وضو نگردد؛ به دلی
 ّ

ّ بِرٍّ وَّ فٰاِجٍر وَّ يلَعٰ لُكِ
َف لُكِ

ْ
 یکوکار و فاسقیپشت سر ھر ن«)؛ ی(طبران »بِرٍّ وَّ فٰاِجرٍ َخل

 .»دیت بخوانینماز م یکوکار و فاسقید و بر ھر نینماز بخوان
اند؛ و اگر در  َسَلف، پشت سر حاکمان فاسق نماز خوانده ین که علمایل ایو به دل

عدم  شود نه بر یث آمده باشد، حمل بر کراھت آن میدر احاد یو منع ین مورد نھیا
 جواز آن.

شنماز ین و ... پینا، برده، صحرانشین افراد: فاسق، نابیاز ا یکیناگفته نماند که اگر 
 ت درست است.]یبا کراھھا  آن مردم شد، باز ھم نمازشان در پشت سر

 ت دارد:]یکه در نماز جماعت، کراھ ی[موارد
و رفع ُعسر  یریآسانگعت بر یشر یرا مبناینمودن نماز [از مقدار سّنت؛ ز ی* طوالن

ف را بر جانب یر و تخفیسیز ھمواره جانب تین ج امبریو َحرج از بندگان است؛ و پ
وسته امام را به یز پین یشنمازیداد؛ و در امر امامت و پ یح میر ترجید و تعسیتشد

ُ�ُم  ِاٰذا َص�ّٰ اََحدُ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیداد. ابوھر یف نماز فرمان میتخف
 ٰماٰشاانلّٰ 

ْ
ل يَُطِوّ

ْ
؛ فَاِٰذا َص�ّٰ نِلَْفِسِه فَل َكِبْ�َ

ْ
ِقيَْم َو ال ِعيَْف َو السَّ ْف؛ فَاِنَّ ِ�يِْهُم الضَّ يَُخفِّ

ْ
 »ءَ اَس فَل

مردم امامت کرد، نمازش را سبک بخواند؛  یاز شما برا یکیھرگاه «و مسلم)؛  ی(بخار
 ییدارد؛ و اگر خودش به تنھا مار و ُمسّن وجودیف، بیافراد ضع ھا، آن انیچون در م

 .]»کند یخواھد نمازش را طوالن ینماز خواند، ھر اندازه که م
را به ھنگام یاند؛ [ز ان و برھنهیکه لباس بر تن ندارند و عر ی* جماعت کردن کسان

بھتر آن است که ھا  آن یافتد؛ و برا یم یگریبر عورت د ھا، آن ک ازیجماعت، چشم ھر 
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برھنگان، به جماعت نماز  چه چنانبگزارد؛ و اگر  ییرا به تنھاش یھر کس، نماز خو
 ستد.]یشان بایا ی انهیشنماز، در وسط و میگزاردند، در آن صورت، امام و پ

زنان به جماعت، نماز  چه چنانن، اگر ی. با وجود ایی* جماعت کردن زنان به تنھا
دن یپوش یکه لباس برا یستد؛ ھمچون نمازگزارانیشان بایا ی انهیگزاردند، امام در م

بخواھند نماز را با جماعت بخوانند،  چه چنانن صورت اگر یش ندارند که در ایعورت خو
رفتن به   ی ستد. [ناگفته نماند که اگر چه به زن اجازهیباھا  آن د در وسطیامامشان با

اّم در خانه بخواند، بھتر است. از  ییاگر نمازش را به تنھا یمسجد داده شده است؛ ول
! من نماز ج رسول خدا یآمد و گفت: ا ج امبریت است که او نزد پیه رواید ساعدیحم

الَٰة َميِعْ َو َك قَْد َعِلْمُت ِانَّ «فرمود:  ج امبریپشت سر تو را دوست دارم. پ ّبْ�َ الصَّ ِ
ُ

حت
َ ِك يِفْ بَيْتِ ِك َصالٰتُ  َ ِك  ُحْجَرتِ يِفْ ِك ، َو َصالٰتُ ِك يِفْ ُحْجَرتِ ِك ِمْن َصالٰتِ َك َخَ�ٌ ل ِمْن ِك َخْ�ٌ ل
َ ِك يِفْ ٰدارِ ِك . َو َصالٰتُ كِ يِفْ ٰدارِ ِك َصالٰتِ  ِك َو َصالٰتُ  ؛ ِك يِفْ َمْسِجِد قَْومِ ِك ِمْن َصالٰتِ َك َخْ�ٌ ل

َ ِك يِفْ َمْسِجِد قَْومِ  مه و مسند احمد)؛ یح ابن خزی(صح »يِفْ َمْسِجديْ ِك ِمْن َصالٰتِ َك َخْ�ٌ ل
؛ اما نمازت در اتاقت، بھتر از نمازت یبا من نماز بخوان یتو دوست دار دانستم که یم«

ات، است؛ و نمازت در  ات بھتر از نمازت در خانه ات، است و نمازت در حجره در حجره
ات بھتر از نمازت در مسجد قومت، است؛ و نمازت در مسجد قومت بھتر از نمازت  خانه

 .»در مسجد من است
ن یاند: حضور زنان در جماعت، در ا ز گفتهیاحناف ن ین فقھنظرا و علماء و صاحب

 وع فساد و فتنه، مکروه است.]یو ش یریزمانه به جھت فراگ
 ھا: ب صفیو ترت یستادن مقتدی[محل ا

بالغ  ی، مردین مقتدیبود، چه ا یک نفر مقتدیبه ھمراه امام، فقط  چه چناناگر 
، یک نفر مقتدین یدر آن صورت] اص است، یز و تشخییکه اھل تم یباشد و چه کودک

بِتُّ يِفْ «د: یگو بابن عباسستد. [ی] بایتر از و دنبال یبه جانب راست امام [و اندک
ِعٰشاَء؛ ُ�مَّ ٰجاَء فََص�ّٰ اَْرَ�َع َرَ�ٰعاٍت؛ ُ�مَّ نٰاَم، ُ�مَّ  ج َ�يِْت ٰخاليَِتْ َميُْمْونََة، فََص�ّٰ رَُسْوُل اهللاِ 

ْ
ال

و ابن ماجه)؛  یی، نسای، ترمذی(بخار »ُقْمُت َ�ْن �َٰسارِهِ فََجَعلَِ�ْ َ�ْن يَِميِْنهِ قٰاَم فَِجئُْت �َ 
بعد از خواندن نماز عشاء به خانه آمد  ج امبریمونه ماندم. پیام م خاله ی در خانه یشب«

ستاد؛ من یمه شب بلند شد و به نماز اید؛ سپس نیو چھار رکعت نماز خواند؛ و خواب
 .»مرا در سمت راست خود قرار داد ج امبریستادم؛ پیچپش اآمدم و سمت 



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ١٩٦

بود، در آن صورت امام، جلو  یک زن مقتدیبه ھمراه امام، فقط  چه چنانو اگر 

َص�ّٰ  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «د: یگو سستد. انس بن مالکیستد و زن در پشت سر امام بایبا
ِِه. قٰاَل: فَاَقٰ 

َ
ِه اَْو ٰخاتل َفٰنابِِه َو بِاُمِّ

ْ
َة َخل

َ
َمْرأ

ْ
و مسلم)؛  ی(بخار »اَمِ�ْ َ�ْن يَِميِْنِه َو اَقٰاَم ال

اش امامت کرد؛ او را در سمت راست خود و زن را  ا خالهیاو و مادر  یبرا ج امبریپ«
 .]»پشت سر ما قرار داد

پشت  ھا، آن شتر از آن بودند، در آن صورتیا بیبه ھمراه امام، دو نفر  چه چنانو اگر 

، فَِجئُْت، َ�ُقْمُت َ�ْن �َٰسارِهِ،  ج قٰاَم رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو سستند. [جابریامام باسر  ْ يِلَُص�ِّ
َخَذ �ِيَِدْي فَاَٰداَرِ�ْ َحيتّٰ اَقٰاَمِ�ْ َ�ْن يَِميِْنِه. ُ�مَّ ٰجاَء َجبّٰاُر ْ�ُن َصْخٍر فَٰقاَم َ�ْن �َٰساِر رَسُ 

َ
ْوُل فَأ

َفهُ  ج اهللاِ 
ْ
يْعاً فََدَ�ْعٰنا َحيتّٰ اَقٰاَمٰنا َخل َخَذ بِاَيِْديْٰنا مَجِ

َ
(مسلم، ابوداود و ابن ماجه)؛  »فَأ

ستادم. یبلند شد که نماز بخواند؛ من ھم بلند شدم و در سمت چپش ا ج امبریپ«
ن که در سمت راست خود قرار داد. ید تا ایدستم را گرفت و مرا چرخان ج امبریپ

ما  یدست ھر دو ج امبریستاد. پیا ج امبریصخر آمد و در سمت چپ پسپس جباربن 
 .]»ن که ما را پشت سر خود قرار دادیرا گرفت و ھول داد تا ا

ان بودند، در آن یھا و خنثا به ھمراه امام، مردان و زنان و بچه چه چنانو [اگر 
ن و در ایصورت،] ابتدا مردان پشت سر امام صف ببندند؛ سپس کودکان؛ سپس خنثا

ُٰموَن َ�َ  لرَِّجاُل ٱ﴿ د:یفرما یرا خداوند میآخر زنان؛ [ز مردان بر « ]٣٤[النساء:  ﴾لّنَِسآءِ ٱقَ�َّ
 . »زنان سرپرستند

َرُهنَّ اهللاُ «د: یفرما یم ج امبریو پ ُروُْهنَّ ِمْن َحيُْث اَخَّ زنان را در صف نماز، در «؛ »اَِخّ
 .»آنان را در آخر قرار داده استد، ھمانگونه که خداوند یآخر قرار دھ

ٰها آِخُرٰها؛ َو  َخْ�ُ ُصُفوِْف الرِّٰجاِل اَوَّ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیو ابوھر لُٰها، َو رَشُّ
ٰها اَوَّ  و ابن ماجه)؛  یی، نسای(مسلم، ابوداود، ترمذ »لُٰها َخْ�ُ ُصُفوِْف النِّٰساِء آِخُرٰها َو رَشُّ

 ھا، آن ن صفوفیتر لتیفض ن و کمیمردان، صف اول، و بدترن صفوف ین و برتریبھتر«
صف اول  ھا، آن ن صفوفین صفوف زنان، صف آخر و بدتریصف آخر است؛ و بھتر

 .»است
، در صف اول و یزگارین مردم از لحاظ علم و دانش و تقوا و پرھیو الزم است بھتر

امامت را  یستگیشا ت ویصالحھا  آن وضو شد، یستند تا اگر امام بیپشت سر امام با



 ١٩٧  نماز کتاب

يِلَِلَيِ�ْ ِمنُْ�ْم اُولُوا «فرمود:  ج امبرید: پیگو سیداشته باشند. ابومسعود انصار
ْ�َن يَلُْوَ�ُهمْ  ِ

َّ
ْوَ�ُهْم، ُ�مَّ اذل

ْ
ْ�َن يَل ِ

َّ
َْحالِٰم َو انلُّٰ�؛ ُ�مَّ اذل

ْ
(مسلم، ابوداود، ابن ماجه و  »اال

 یشتریعقل و خرد ب یکه دارا ستندیاز شما، پشت سر من با یکسان«)؛ یینسا
 .»ھستند

ک کودک وجود داشت، در آن صورت او را در یان مردم، فقط یدر م چه چنانو اگر 
به نماز جماعت حاضر شده بودند،  یاگر کودکان متعّدد یصف مردان داخل کنند؛ ول

 ھا، آن مردان با یھا در پشت صف مردان قرار داده شوند و صف یدر آن صورت صف
 اخته نشود.کامل س

ھا  افت؛ پس اگر در صفیبه نماز آمد و امام را در حال رکوع  یفرد چه چنانو اگر 
د، بلکه بر یمه بگویر تحریحق ندارد تا در خارج از صف، تکب یوجود داشت، و یگشادگ

د؛ اگر چه که یمه بگویر تحریستد و در آن، تکبیالزم است که در صف نمازگزاران با یو
 ت گردد.آن رکعت از او فو

نماز را راست نکرده است، شروع به نماز نکند و  یھا و بر امام الزم است تا صف
ا یرد ین کار را بر عھده بگیھا امر کند؛ خودش ا نمازگزاران را به راست کردن صف

ْوا ُصُفْوفَُ�ْم «فرمود:  ج امبرید: پیگو سگر را مأمور کند. انس بن مالکید یشخص َسوُّ
الٰةِ  فَاِنَّ �َْسِوَ�ةَ  ِفّ ِمْن تَٰماِم الصَّ د؛ یتان را راست کنیھا صف«و مسلم)؛  ی(بخار »الصَّ

 .»چون راست کردن صفوف از کمال نماز است
د و یکش یمان دست میھا ش از نماز به شانهیپ ج امبرید: پیگو سو ابومسعود

ْتَِلُفْوا َ�تَْختَِلَف ُقلُْوُ�ُ�مْ «فرمود:  یم
َ

و  یی، نسایلم، ابوداود، ترمذ(مس »ِاْستَُوْوا َو الٰ خت
تان از یھا د که با اختالف، قلبید و اختالف نکنیتان را راست کنیھا صف«ابن ماجه)؛ 

 .»شود یھم دور م
ر یا تیکرد که گو یما را راست م یھا چنان صف ج امبرید: پیگو سریو نعمان بن بش

م؛ سپس یگرفتاد یھا را  ن کرد که راست کردن صفیقین که یکند تا ا یرا راست م
اش از  نهید که سیرا د ید؛ مردیرة االحرام بگویک بود تکبیبه مسجد آمد؛ نزد یروز

نَّ ُصُفْوفَُ�ْم اَوْ «رون آمده بود. فرمود: یصف ب ُٰخاِلَفنَّ اُهللا َ�ْ�َ  ِعٰباَد اِهللا! لَتَُسوُّ يلَ
ن شما یخدا بد وگرنه یتان را راست کنیھا بندگان خدا! صف یا«(مسلم)؛  »وُُجوِْهُ�مْ 

 .»اندازد یاختالف و تفرقه م
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َمٰناِكِب َو «فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عمرو 
ْ
ُفوَْف َو ٰحاُذْوا َ�ْ�َ ال اَِ�يُْموا الصُّ

يْٰطاِن َو َمْن وََصَل َصّفاً  ٰ تََذُرْوا فُرُٰجاٍت لِلشَّ َلََل َو يِلْنُْوا بِاَيِْدْي ِاْخٰوانُِ�ْم، َو ال
ْ
ْوا اخل ُسدُّ

د و یتان را راست کنیھا صف«(ابوداود)؛  »وََصلَُه اُهللا َو َمْن َ�َطَع َصّفاً، َ�َطَعُه اهللاُ 
د. (در راست کردن یرا ببند یخال یھا د و فاصلهیتان را کنار ھم قرار دھیھا شانه
د و ینگذار یخال یطان، جاھایش ید و برایاز برادرانتان اطاعت کن یھا) به نرم صف
قطع کند،  ین صفیکه ب یکند؛، و کس یصل کند، خدا او را وصل مرا و یکه صف یکس

 .»کند یخداوند او را قطع م

ْوا ُصُفْوفَُ�ْم، َو قٰاِر�ُْوا بَيْنَٰها، َو «فرمود:  ج امبرید: پیگو سو انس بن مالک رُصُّ
يْٰطانَ  َرٰي الشَّ

َ
ْ ال ْي َ�ْفيِسْ �ِيَِدهِ، ِا�ِّ ِ

َّ
َْعٰناِق. فََواذل

ْ
�ََّها  ٰحاُذْوا بِاال

َ
ِفّ اَك يَْدُخُل ِمْن َخلَل الصَّ

ََذُف 
ْ
د و یھا را پر کن د و فاصلهیتان را فشرده کنیھا صف«)؛ یی(ابوداود و نسا »احل

که جانم در دست اوست!  ید؛ قسم به کسیک راستا قرار دھیتان را در یھا گردن
 .»شود یصف داخل م یخال ینم که مانند گوسفند کوچک، از جاھایب یطان را میش

اَِ�يُْمْوا «فرمود:  ج امبرید: پیگو یھا م راست کردن صف یدر مورد چگونگ سو انس
ٰراِء َظْهِريْ  ْ اَٰراُ�ْم ِمْن وَّ را من شما را ید؛ زیتان را راست کنیھا صف«؛ »ُصُفْوفَُ�ْم، فَاِِ�ّ

 .»نمیب یاز پشت سرم م

ِزُق َمنَْكبَ «د: یگو یم سو انس
ْ
 »ُه بَِمنَْكِب ٰصاِحِبِه َو قََدَمُه بَِقَدِمهِ َو اٰكَن اََحُدنٰا يَل

ش یخو یدست بغل یھا و پاھا ش را به شانهیھا و پاھا ک از ما شانهیو ھر «)؛ ی(بخار
 .»چسباند یم

ِزُق َكْعبَُه بَِ�ْعِب ٰصاِحِبه«د: یگو سریو نعمان بن بش
ْ
يُْت الرَُّجَل ِمنّٰا يَل

َ
)؛ ی(بخار» َرأ

 .»چسباند یفرد مجاور خود م یرا به قوزک پاش یک از ما قوزک پایھر «
د: یگو یلت صفوف اول و صفوف سمت راست میدر مورد فض سو براء بن عازب

 فرمود: ج امبریپ

ُفوِْف االَُولِ « خدا و «)؛ یی(ابوداود و نسا »ِانَّ اَهللا َو َمالٰئَِ�تَُه يَُصلُّْوَن يلَعَ الصُّ
 .»فرستند یاول نماز، صلوات م یھا فرشتگان او بر صف

نماز  ج امبریکه پشت سر پ یت است: وقتیروا سن از براء بن عازبیو ھمچن
م؛ چون پس از سالم، رو به ما یستیم در سمت راست او بایم، دوست داشتیخواند یم
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 »كَ يَْوَم ُ�بَْعُث ِعٰبادَ َك رَِبّ قِِ�ْ َعٰذابَ «فرمود:  یدم که مید: از او شنیگو سکرد. براء یم
 .]»، مرا از عذابت محفوظ بفرمایکن یکه بندگانت را زنده م یپروردگارا! روز«(مسلم)؛ 

 َغیِره َو  َواِجٍب  ِمن ِإَماِمه َفَراِغ  َبعَد  الُمقَتِدي َیفَعُلهُ  ِفیَما َفصٌل 

دِ  ِمنَ  الُمقتَِدي َراِغ فَ  قَبَل  اِإلَمامُ  َسلَّمَ  لَو ه ،التََّشهُّ  �َسِبيِح  قَبَل  َرأَسه اِإلَمامُ  َرَ�عَ  لَو وَ  .يُِتمُّ
ُكوِع  يِف  ثََالثًا الُمقتَِدي وِ  الرُّ

َ
ُجودِ  أ و َسجَدةً  اِإلَمامُ  َزادَ  لَو وَ  .ُ�تَابُِعه ،السُّ

َ
 الُقُعودِ  بَعدَ  قَامَ  أ

خ�ِ 
َ
  ،َساِهيًا األ

َ
خ�ِ  الُقُعودِ  قَبَل  اِإلَمامُ  قَامَ  إِن وَ  .وَحَدهُ  َسلَّمَ  ،َ�يََّدَها إِن وَ  .الُمؤَ�مُّ  يَتَِّبُعهُ  ال

َ
 األ

ن قَبَل  الُمقتَِدي َسلَّمَ  فَإِن ؛الَمأُمومُ  ِانتََظرهُ  ،َساِهيًا
َ
 .فَرُضهُ  فََسدَ  ،�َِسجَدةٍ  الَزائَِدةَ  إَِماُمهُ  ُ�َقيِّدَ  أ

دِ  بَعدَ  الُمقتَِدي َسَالمُ  ُكِرهَ  وَ   .َسَالِمه قَبَل  اِإلَمامِ  �ََشهُّ

ش از یر آن، پس از فراغت امام خویاز واجبات و غ یرامون آنچه که مقتدیفصل: پ
 دهد ینماز انجام م

از  یکند که: چه وقت مقتد ین مورد بحث مین فصل در ایگر، اید یری[به تعب
 و متابعت نکند] یرویپ یکند و چه وقت از و یرویش پیشنماز خویپ

فارغ شود، سالم  اتیالتحاز خواندن  یش از آن که مقتدیشنماز، پیپ چه چناناگر 

ل نموده یش را تکمیخو التحيّاتد، بلکه] یننما یرویپ ی[از و یداد، در آن صورت مقتد
از تشّھد فارغ  یامام، قبل از آن که مقتد چه چنانن اگر یسالم بدھد؛ و ھمچن آنگاه[و 

رکعت سوم، از او  یستادن به سویدر ا یرکعت سوم برخاست، باز ھم مقتد یشود، برا
 زد.]یل نموده و سپس برخیش را تکمیننموده، بلکه تشّھد خو یرویپ

ا ی رکوع ی حات سه گانهیتسب، یش از آن که مقتدیشنماز، پیپ چه چنانو اگر 
د از او یبا یا سجده بلند کرد، مقتدید، سرش را از رکوع یل نمایش را تکمیخو ی سجده

 ح را ترک کند.]ینموده [و تسب یرویپ
ر به اشتباه بلند یاخ ی ا پس از قعدهیاده نمود، یرا ز یا سجدهامام،  چه چنانو اگر 

 یرویستادن پیافزوده شده و ا ی او را در سجده یستاد، در آن صورت مقتدیشد و ا
 د.یننما

د و ھمراه ساخت، در آن صورت یمق یا و اگر امام، رکعِت افزوده شده را با سجده
 سالم بدھد. یی، خود به تنھایمقتد



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٢٠٠

ستاد، در آن یر ایاخ ی ش از قعدهیسھو و اشتباه، پ یشنماز، از رویپ چه چنانو اگر 

د تا امام را متوجه یبگو - سبحان اهللا -ح یننموده، بلکه تسب یروی[او را پ یصورت مقتد
 را به قعده انتظار بکشد. ی] بازگشت وآنگاهسھو و اشتباھش بسازد؛ و 

د یمق یا کعت افزوده شده را به سجدهش از آن که امام، ریپ یمقتد چه چنانو اگر 
اگر امام، رکعت  یگردد، [ول یباطل م یو ھمراه سازد، سالم داد، در آن صورت فرض و

تواند خود به  یم ید و ھمراه ساخت، در آن صورت مقتدیمق یا افزوده شده را با سجده
 سالم بدھد.] ییتنھا

 یسالم نماز را بدھد، براش از آن که یو پس از آن که امام، تشّھد را خواند و پ
ش از آن که امامش، از یپ ین رو، اگر مقتدیمکروه است که سالم بدھد؛ [از ا یمقتد

پس از آن که امامش،  چه چناناگر  یتشّھد فارغ شود، سالم داد، نمازش فاسد است؛ ول
ن کارش مکروه یسالم داد، ا یاز تشّھد فارغ شده و ھنوز سالم نداده، بود که مقتد

 شد.]با یم

ذَکارِ  ِفي َفصٌل 
َ
 الَفرِض  َبعَد  الَواِرَدةِ  األ

  الِقيَامُ 
َ

نَّةِ  ِاىل ةِ  َشمِس  َعن وَ  .َمسنُونٌ  بِالَفرِض  ُمتَِّصًال  السُّ ئِمَّ
َ
  :احلَلَواِ�  األ

َ
 بَِقَراَءةِ  بَأَس  ال

وَرادِ 
َ
نَّةِ  الَفِر�َضةِ  بَ�َ  األ ن :َسَالِمهِ  بَعدَ  لِإلَِمامِ  �َستَِحبُّ  وَ  .َوالسُّ

َ
َل  أ تََحوَّ َّ�  

َ
 تِلََطوٍُّع  �ََسارِهِ  ِاىل

ن وَ  الَفرِض  بَعدَ 
َ
َّستَقِبَل  أ  َوالُمَعوَِّذاِت  الُكريِسِّ  آيةَ  يَقَرُءونَ  وَ  اهللاَ  �َستَغِفُرونَ  وَ  انلَّاَس  بَعَدهُ  �

ُدونَه وَ  َوثََالِ��َ  ثََالثًا اهللاَ  �َُسبُِّحونَ  وَ  ُونَه وَ  َكَذالَِك  ُ�َمِّ  « :َ�ُقولُونَ  ُ�مَّ  ؛َكَذالَِك  يَُ�ربِّ
َ

  ال
َ

 إِهل
 
َّ

  وَحَده اهللاُ  إِال
َ

�َك  ال   رَشِ
َ

ُ  ،هل
َ

ُ  وَ  الُملُك  هل
َ

 يَدُعونَ  ُ�مَّ  ؛»َقِديرٌ  يَشءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  ُهوَ  وَ  احلَمدُ  هل
نُفِسِهم

َ
يِديِهم ِرافِيِع  ،لِلُمسِلِم�َ  وَ  ِأل

َ
 .آِخِره يِف  وُُجوَهُهم بَِها يَمَسُحونَ  ُ�مَّ  ؛أ

 لت] یو فض یرامون [چگونگیفصل: پ

 که پس از خواندن نماز فرض وارد شده است. ییاذکار و دعاھا
 یخواندن نمازھا ینمازگزار] سّنت است که مّتصل پس از خواندن فرض، برا ی[برا

ن یگفتن ا ی فرض ھستند،] بلند شود؛ [و تنھا به اندازه یسّنت [که به دنبال نمازھا

الُٰم َو ِمنْ «اندازد؛ و دعا عبارت است از: یبفاصله ھا  آن نیدعا، ب الُٰم، َك اَللُّٰهمَّ اَنَْت السَّ السَّ
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ٰرامِ 
ْ
ك ِ

ْ
َالِٰل َو اال

ْ
َت يٰا َذاجل

ْ
 یو سالمت یھست خداوندا! تو سالم«(مسلم و ابوداود)؛  »تَٰباَر�

 .»یصاحب شکوه و بزرگوار یت فراوانند ایرھایاز طرف تو است؛ خ
فرض  یکه به دنبال نمازھا یسّنت یخواندن نمازھا یدعا، بران یو پس از خواندن ا

 ھستند، بلند شود.]
ن نماز یندارد که ب یگفته است: اشکال یت شده که ویروا یشمس االئمة حلوانو از 

 فرض و نماز سّنت، اوراد و دعاھا را بخواند.
ش، به خاطر یشنماز، مستحب است که پس از سالم دادن خویامام و پ یو برا

برگرداند؛ و پس از  یش متوجه شود و رویواندن نفل پس از فرض، به جھت چپ خوخ

ِاٰذا َص�ّٰ اَْ�بََل َعلَيْٰنا  ج اٰكَن انلَّيِبُّ «ت شده که: یرا روایرو شود؛ [ز آن، با مردم روبه
رساند، با  یان میش را به پاینماز خو ج امبریھرگاه پ«و مسلم)؛  ی(بخار »بِوَْجِههِ 

 . »شد یمتوجه ما مصورتش 

َف رَُسْوِل اهللاِ «ت شده که: یز روایو ن
ْ
اَْحَببْٰنا اَْن نَُ�ْوَن َ�ْن  ج ُكنّٰا ِاٰذا َصلَّيٰنا َخل

م، یخواند ینماز م ج امبریھرگاه ما پشت سر پ«(مسلم)؛  »يَِميِْنِه، َحيتّٰ ُ�ْقِبَل َعلَيْٰنا بِوَْجِههِ 
ش، متوجه یشان با صورت خویم، تا ایشبا ج امبریم که در سمت راست پیدوست داشت

 .]»ما شود
ند: یند و از خداوند آمرزش و پوزش بطلبند [و بگویو سه بار استغفار نما

سالم نماز  یوقت ج امبرید: پیگو یم سرا ثوبانی؛ ز»اَْستَْغِفُراَ�، اَْستَْغِفُراَ�، اَْستَْغِفُرا�َ «

الُٰم َو ِمنْ «فرمود:  یکرد و م یداد سه بار استغفار م یرا م الُٰم، َك اَللُّٰهمَّ اَنَْت السَّ السَّ
ٰرامِ 

ْ
ك ِ

ْ
َالِٰل َو اال

ْ
َْت يٰا َذاجل

َ
َت َر�َّٰنا َو تَٰعايل

ْ
 (مسلم و ابوداود).] »تَٰباَر�

ذتني«و  »آية الكريس«و  را ی] را بخوانند؛ [ز»فلق« ی و سوره »ناس« ی [سوره »معوّ

ْكتُْوَ�ٍة، لَْم َ�ْمنَْعُه « فرمود: ج امبرید پیگو سابوامامه ّ َصالٍٰة مَّ
ّ ُدبَُر لُكِ

ُكريِْسِ
ْ
 آيََة ال

َ
َمْن َقَرأ

ُموَْت   اَْن �َّ
ّٰ

َنَِّة ِاال
ْ
را  یة الکرسی، آیھر کس بعد از ھر نماز فرض«)؛ ی(طبران »ِمْن ُدُخْوِل اجل

بھشت  پس از مرگ، به یعنیشود؛  یبخواند تنھا زنده بودنش، مانع رفتن او به بھشت م
 .»رود یم

ّ َصالٰةٍ  ج اََمَرِ�ْ رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو سو عقبة بن عامر
ُمَعوَّٰذاِت ُدبَُر لُكِ

ْ
 بِال

َ
 »اَْن اَقَْرأ

سوره  -ن ی، معوذتیبه من امر کرد که بعد از ھر نماز ج امبریپ«)؛ یی(ابوداود و نسا
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 .]»را بخوانم -ناس و فلق 

 »اهللا اكرب«و سه بار  ی؛ و س»احلمدهللا«و سه بار  ی؛ س»سبحان اهللا«و سه بار  یو س

 اُهللا وَْحَدُه «ند: یل صد،] بگویتکم یبرا آنگاهشود؛ و  یم ٩٩ند [که مجموعًا یبگو
َّ

الٰ ِاهٰلَ ِاال
 ْ�  َك الٰ رَشِ

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ٍء قَِديْرٍ ُك هل َْمُد َو ُهَو يلَعٰ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
از  ریغ یچ معبود بر حّق یھ«؛ »َو هل

ش، از آِن اوست؛ و او بر یو ستا یک و انباز است؛ پادشاھیبدون شر یکتایست؛ یخدا ن
 .»توانا است یزیھر چ

گر یخود و د یآسمان بلند است، برا یشان به سویھا که دست یدر حال آنگاه
خود بکشند؛  یھا ش را به صورتیخو یھا مسلمانان دعا کنند؛ و در آخر دعا، دست

يْ «د: یفرما یم ج امبریرا پی[ز َو الٰ تَْدُع بُِظُهْورِِهٰما، فَاِٰذا  َك،ِاٰذا َدَعوَْت اَهللا فَاْدُع بِٰباِطِن َكفَّ
، پس او را با قسمت یھرگاه خدا را خواند«(ابن ماجه)؛  »َك فَرَْغَت فَاْمَسْح بِٰها وَْجهَ 

از  ش بخوان، و با پشت کف دستان، او را نخوان؛ و ھرگاهیھر دو کف دست خو یدرون
 .»ش را به صورتت بکشی، دستان خویدعا فارغ شد

اٰعِء لَْم َ�ُْطُهٰما ج َو اٰكنَ «ت شده است: یز روایو ن لَْم «َو يِفْ َرٰوايٍَة: » ِاٰذا َرَ�َع يََديِْه يِف ادلُّ
ُهٰما َحيتّٰ َ�ْمَسَح بِِهٰما وَْجَههُ  دعا  یش را برایدستان خو ج امبریھرگاه پ«)؛ ی(ترمذ »يََردَّ

 .»را به صورت خود بکشدھا  آن آورد تا آن که ین نمییرا پاھا  آن کرد، یبلند م
ح، یات صحیث و روایاحاد ی، بر مبنامشروع پس از نماز یاذکار و دعاھابه ھر حال؛ 

 عبارتند از:
داد، سه بار استغفار  یسالم نماز را م یوقت ج امبریت است: پیروا ساز ثوبان -١

الُٰم َو ِمنْ «فرمود:  یکرد و م یم َالِٰل َو َك اَللُّٰهمَّ اَنَْت السَّ
ْ
َت يٰا َذاجل

ْ
الُٰم، تَٰباَر� السَّ

ٰرامِ 
ْ
ك ِ

ْ
از طرف تو  یو سالمت یھست خداوندا! تو سالم«(مسلم و ابوداود)؛  »اال

 .»یصاحب شکوه و بزرگوار یت فراوانند ایرھایاست؛ خ

اَْستَْغِفُراَ�، : ییگو یت: مگفتم: استغفار چگونه است؟ گف ید: به اوزاعید گویول 
 ، ابوداود و ابن ماجه.یی، نسای. مسلم، ترمذاَْستَْغِفُرا�َ 

گفت:  یداد م یکه سالم م یبعد از ھر نماز سریت است: ابن زبیر روایاز ابوالزب -٢

» ْ�  اُهللا وَْحَدُه الٰ رَشِ
َّ

 َك الٰ ِاهٰلَ ِاال
ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
َْمُد َو ُهوَ ُك هل

ْ
ُ احل

َ
ٍء قَِديٍْر؛ الٰ  َو هل ّ يَشْ

يلَعٰ لُكِ
فَ 
ْ
ُ ال

َ
ُ انلِّْعَمُة َو هل

َ
 ِايّٰاُه، هل

ّٰ
 اُهللا َو الٰ َ�ْعبُُد ِاال

َّ
 بِاِهللا؛ الٰ ِاهٰلَ ِاال

ّٰ
َة ِاال ُ َحْوَل َو الٰ قُوَّ

َ
ْضُل َو هل



 ٢٠٣  نماز کتاب

ْ�َن َو لَْو َكِرهَ  ُ ادلِّ
َ

 اُهللا ُ�ِْلِصْ�َ هل
َّ

ََسِن؛ الٰ ِاهٰلَ ِاال
ْ
اكٰفُِرْونَ  اثلناء احل

ْ
چ معبود یھ«؛ »ال

 یش برایک است؛ ملک و ستایبدون شر یکتایست؛ یجز از الله ن یبر حق
ت یست مگر به مشین یچ حرکت و قّوتیتوانا است. ھ یزیاوست و او بر ھر چ

م، نعمت و یکن یست؛ تنھا او را عبادت میر از الله نیغ یچ معبود بر حقیالله؛ ھ
ست؛ یر از الله نیغ یچ معبود بر حّق یت، ھاوس یکو برایش نیفضل و ستا

 .»اوست گر چه کافران دوست نداشته باشند یعبادتمان خالصانه برا
خواند. مسلم،  یم یه را بعد از ھر نمازین ادعیا ج امبریگفت: پ سریو ابن زب 

 .ییابوداود و نسا
به  سرة بن شعبهیت است که مغیروا سرة بن شعبهیمغ یاز وراد موال -٣

داد  یشد و سالم م یتمام م ج امبرینوشت که: ھرگاه نماز پ سهیمعاو

�ْ «فرمود:  یم  اُهللا وَْحَدُه الٰ رَشِ
َّ

 َك الٰ ِاهٰلَ ِاال
ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ّ ُك هل

َْمُد َو ُهَو يلَعٰ لُكِ
ْ
ُ احل

َ
َو هل
ٰ ُمْعِطَي لِٰما َمنَعْ  ٰ ٰمانَِع لِٰما اَْ�َطيَْت َو ال ٍء قَِديٍْر؛ اَللُّٰهمَّ ال َِدّ يَشْ

ْ
ٰ َ�نَْفُع َذااجل َت َو ال

َدَّ َك ِمنْ 
ْ
ست؛ تنھا یر از خدا نیغ یچ معبود بر حقیھ«و مسلم)؛  ی(بخار »اجل

او است و او بر ھر  یش برایست؛ ملک و ستایاو ن یبرا یکیچ شریاست و ھ
ست، و یآن ن یبرا یچ مانعی، ھیکن یتوانا است. خداوندا! آنچه تو عطا م یزیچ

، ییست و مال و دارایآن ن یبرا یا چ عطا کنندهی، ھیکن یمآنچه را تو منع 
 .»ییرساند، تو یرساند؛ آن که نفع م ینم ینفع

يُْب قٰائِلُُهنَّ «فرمود:  ج امبریت است که پیروا ساز کعب بن عجره -٤ ِ�ُ
ّٰ

ٰباٌت ال ُمَعقَّ
ِْميَْدًة، َو اْرَ�ٌع وَّ  : ثَالٌٰث وَّ ثَالٰثُْوَن �َْسِبيَْحًة، َو ثَالٌٰث وَّ -اَْوفٰاِعلُُهنَّ  -

َ
ثَالٰثُْوَن حت

ًة، يِفْ ُدبُِر لُكِّ َصالٰةٍ  پس از ھر «)؛ ییو نسا ی(مسلم، ترمذ »ثَالٰثُْوَن تَْ�ِبْ�َ
چ وقت ناکام یھ ھا، آن ی ا انجام دھندهینده یوجود دارند که گو ی، اذکارینماز

و  یگفتن و س احلمد هللاو سه بار  یگفتن، س سبحان اهللاو سه بار  یماند؛ س ینم

 .»گفتن اهللا اكربچھار بار 
 َده َده ھا، آن از یآمده که در بعض یاتین اذکار روایتعداد ا ی ناگفته نماند که درباره 

 ست و پنجیست و پنج بیب ی(مسلم) و در بعض ازدهیازده ی ی) و در بعضی(بخار

 آخر.... در ال اله اال اهللا وحده ی ) آمده، به احنافهیی(نسا



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٢٠٤

ّ َصالٍٰة ثَالٰثاً وَّ ثَالِٰ�ْ�َ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیو ابوھر 
َمْن َسبََّح اَهللا يِفْ ُدبُِر لُكِ

 
ْ
، فَِتل َ اَهللا ثَالٰثاً وَّ ثَالِٰ�ْ�َ ، َو َكربَّ َد اَهللا ثَالٰثاً وَّ ثَالِٰ�ْ�َ �ِْسَعٌة وَّ �ِْسُعْوَن، َو قٰاَل تَٰماَم َك َو مَحِ

ِمائَةِ 
ْ
�ْ ال  اُهللا وَْحَدُه الٰ رَشِ

َّ
 َك : الٰ ِاهٰلَ ِاال

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ٍء قَِديٍْر، ُك هل ّ يَشْ

َْمُد َو ُهَو يلَعٰ لُكِ
ْ
ُ احل

َ
َو هل

َْحرِ  و سه  یکه بعد از ھر نماز س یکس«(مسلم)؛  »ُغِفَرْت َخٰطايٰاُه َو ِاْن اٰكنَْت ِمثَْل َزَ�ِد ابلْ
ن نود و نه یا -د یبگو الله اکبرو سه بار  یو س مد للهالحو سه بار  ی، سسبحان اللهبار 

 »كلّ يشء قدير ال اله اال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك و له احلمد و هو عىل«و صد را با  -
 .»اد باشدیا زیشود اگر چه مانند کف در یکامل کند، گناھانش بخشوده م

دستم را گرفت و به من  ج امبریپ یت است: روزیروا ساز معاذبن جبل -٥

ُِحبُّ «فرمود: 
َ

ْ ال ُت: َك،يٰا ُمٰعاُذ! َو اِهللا ِا�ِّ
ْ
ُِحبُّ   َ�ُقل

َ
ْ ال ، َو اِهللا ِاِ�ّ ْ يِبْ اَنَْت َو اُِ�ّ

َ
. قٰاَل: َك بِأ

ْ اُوِْصيْ  ّ َصالٍٰة:َك يٰا ُمٰعاَذ! ِاِ�ّ
ْ يلَعٰ   الٰتََدَ�نَّ اَْن َ�ُقْوَل ُدبَُر لُكِ رِ اَللُّٰهمَّ اَِع�ِّ

ْ
َو َك  ِذك

معاذ! به خدا قسم، من تو را  یا«)؛ یی(ابوداود و نسا »َك َو ُحْسَن ِعٰباَدتِ َك ُشْكرِ 
ت. به خدا قسم! من ھم تو را دوست یدوست دارم؛ گفتم: پدر و مادرم فدا

ن دعا را ی، ایکنم که بعد از ھر نماز یت میمعاذ! به تو وص یدارم. فرمود: ا

رِ اَللُّٰهمَّ اَ « ترک نکن:
ْ
ْ يلَعٰ ِذك ا! مرا بر یبار خدا«؛ »َك َو ُحْسَن ِعٰباَدتِ َك َو ُشْكرِ َك ِع�ِّ

 .»فرما یاریھا و خوب انجام دادن عبادتت  ذکر و شکر نعمت

ّ «فرمود:  ج امبریت است که پیروا ساز ابوامامه -٦
ّ ُدبَُر لُكِ

ُكريِْسِ
ْ
 آيََة ال

َ
َمْن قََرأ

ْكتُْو�ٍَة لَّْم  ُموَْت َصالٍٰة مَّ  اَْن �َّ
ّٰ

َنَِّة ِاال
ْ
ھر کس بعد «)؛ ی(طبران »َ�ْمنَْعُه ِمْن ُدُخْوِل اجل

را بخواند؛، تنھا زنده بودنش مانع رفتن او به  آية الكريس، یاز ھر نماز فرض
 رود. یپس از مرگ به بھشت م یعنی؛ »شود یبھشت م

 کرده است.را ھم احنافه  »قل هو اهللا احد«تش یم در روایو محمد بن ابراھ 

ّ  ج اََمَرِ�ْ رَُسْوُل اهللاِ «ت است: یروا ساز عقبة بن عامر -٧
ُمَعوَّٰذاِت ُدبَُر لُكِ

ْ
 بِال

َ
اَْن اَقَْرأ

، یبه من امر کرد که بعد از ھر نماز ج امبریپ«)؛ یی(ابوداود و نسا »َصالٰةٍ 
 .»را بخوانم فلقو  ناس یھا سوره

فرمود:  یبعد از سالم دادن نماز صبح م ج امبریت است: پیروا لاز اّم سلمه -٨

» ُ ل
َ
ْ اَْسأ ماً نٰافِعاً َو ِرْزقاً َطيِّباً َو َ�َمًال ُمتََقبَّالً َك اَللُّٰهمَّ ِا�ِّ

ْ
(ابن ماجه و مسند  »ِعل



 ٢٠٥  نماز کتاب

 .»قبول شده را خواستارم یپاک و عمل ینافع و رزق یا! از تو علمیخدا«احمد)؛ 
 و ...]





 

 
 
 
 
 

 نماز یها باب: فاسدکننده



 

 
َالة ُیفِسُد  َما َباُب   الصَّ

و َسهًوا لَو وَ  اللَكَِمةُ  :َشيئًا ِستُّونَ  وَ  َ�َماِ�يَةٌ  ُهوَ  وَ 
َ
  أ

ً
اَعءُ  ؛َخَطأ َمنَا �َشبَهُ  بَِما َوادلُّ َالمُ  الَكَ  َوالسَّ

َالمِ  رَدُّ  وَ  َساِهيًا لَو وَ  اتلَِّحيَّةِ  بِنِيَّةِ  و بِِلَسانِهِ  السَّ
َ
ِو�ُل  وَ  الَكِث�ُ  َوالَعَمُل  بِالُمَصافَِحةِ  أ

َ
درِ  حت  الصَّ

�ُل  وَ  الِقبلَةِ  َعن
َ
�ُل  وَ  ؛قَلَّ  لَو وَ  فَِمهِ  َخاِرِج  ِمن يَشءٍ  أ

َ
سنَانِه بَ�َ  َما أ

َ
َصةِ  قَدرُ  ُهوَ  وَ  أ  وَ  ؛احِلمَّ

و وََجعٍ  ِمن بَُ�ائِه ِارتَِفاعُ  وَ  َواتَلأوُّه �ُ َواِإل�ِ  َواتلَّأِ�يُف  ُعذرٍ  بَِال  َواتلَّنَحنُحُ  رُشُ�ه
َ
 ُمِصيبَةٍ  أ

 
َ

و َجنَّةٍ  ِذكرِ  ِمن ال
َ
  بَِال  نِدٍّ  َعن ُمستَفِهمٍ  َجَواُب  وَ  ؛اهللاُ  �َِ�مَحََك  اَعِطٍس  �َشِميُت  وَ  نَارٍ  أ

َ
 إهِل

 
َّ

  بَِال  َعَجٍب  وَ  هِ لّٰ ـلِ  بِاحلَمدُ  َسارٍّ  وَ  بِاالِسرِتَجاِع  ُسوءٍ  َخرَبٍ  وَ  ؛اهللاُ  إِال
َ

  إهِل
َّ

و اهللاُ  إِال
َ
 ُسبَحانَ  أ

مٍ  ُرؤَ�ةُ  وَ  ؛الِكتَاَب  ُخذِ  َ�َی  َكيَا اجلََواُب  بِهِ  قََصدَ  يَشءٍ  لُكُّ  وَ  ؛اهللاُ  ةِ  َ�َمامُ  وَ  َمآءً  ُمتَِيمِّ  ُمدَّ
ِّ  مُ تَعلُّ  وَ  نَزُعه وَ  اخلُفِّ  َماِسِح  ِّ�

ُ
ُكوِع  ىلَعَ  الُمؤِ�  قُدَرةُ  وَ  َساتًِرا الَعارِي وِجَدانُ  وَ  آيَةً  األ  الرُّ

ُجودِ  رُ  وَ  َوالسُّ ي فَائِتَةٍ  تََذكُّ   َمن ِاسِتخَالُف  وَ  تَرِ�يٍب  ذِلِ
َ

مِس  ُطلُوعُ  وَ  إَِماًما يَصلُحَ  ال  يِف  الشَّ
 وَ  بُرءٍ  َعن اجلَِبَ�ةِ  ُسُقوُط  وَ  اجلُُمَعةِ  يِف  الَعرصِ  َوقِت  ُدُخوُل  وَ  الِعيَديِن  يِف  َزَوالَُها وَ  الَفجرِ 

و َعمًدا َواحلََدُث  الَمعُذورِ  ُعذرِ  َزَواُل 
َ
و بِنََظرٍ  َواجِلنَابَةُ  َواجلُنُونُ  َواإلِغَماءُ  َغِ�هِ  بُِصنعِ  أ

َ
 أ

َ�ةٍ  ُمطلََقةٍ  َصَالةٍ  يِف  الُمشتََهاةُ  ُ�َاَذاةُ  وَ  ِاحِتَالمٍ  رِ  ُمشرَتِ
َ

 وَ  َحائٍِل  بَِال  ُمتَِّحدٍ  َماَكنٍ  يِف  �َمةً حت
هِ  اضُطرَّ  لَوِ  وَ  احلََدُث  َسبََقهُ  َمن َعوَرةُ  ُظُهورُ  وَ  ؛إَِماَمتََها ینَوَ 

َ
ةِ  َكَكشَف  ِايل

َ
 ِذَراَ�َها الَمرأ

و َذاِهبًا قَِراَءتُهُ  وَ  ؛لِلوُُضوءِ 
َ
َداءِ  قَدرَ  َمكثُهُ  وَ  لِلوُُضوءِ  اَعئًِدا أ

َ
 احلََدِث  َسبِق  بَعدَ  ُر�ٍن  أ

 ُ�َاَوَزتُهُ  وَ  احلََدِث  بَِظنِّ  الَمسِجدِ  ِمنَ  ُخُروُجهُ  وَ  ِلَغِ�هِ  قَِر�بًا َماءً  ُ�َاَوَزتُه وَ  ُمستَيِقًظا
ُفوَف  افِهِ  وَ  بَِظنِّه َغِ�ه يِف  الصُّ نَّهُ  اَظانًّ  ِانرِصَ

َ
نَّ  وَ  ءٍ ُمتَويَضِّ  َغ�َ  �

َ
ةَ  أ و ِانَقَضت َمسِحهِ  ُمدَّ

َ
نَّ  أ

َ
 أ

و فَائِتَةً  َعلَيهِ 
َ
 بِنِيَّةِ  َواتلَّكِب�ُ  إَِماِمهِ  َغ�ِ  ىلَعَ  فَتُحهُ  وَ  ؛الَمسِجدِ  ِمنَ  َ�ُرج لَم إِن وَ  ِ�َاَسةً  أ

خر لَِصَالةٍ  اِالنِتَقالِ 
ُ
 .َصَالتِهِ  َغ�َ  یأ

ِخ�ِ  اجلُلُوِس  قَبَل  ،الَمذُكوَراُت  َهِذه َحَصلَت إَِذا
َ
دِ  ِمقَدارَ  األ  التََّشهُّ

يًضا يُفِسُدَها وَ 
َ
  َما قَِراَءةُ  وَ  اتلَّكِب�ِ  يِف  الَهمَزةِ  َمدُّ  :أ

َ
َداءُ  وَ  ُمصَحٍف  ِمن َ�َفُظهُ  ال

َ
 ُر�ٍن  أ

و
َ
و الَعوَرةِ  َكشِف  َمعَ  إِماَكنُهُ  أ

َ
  لَم بُِر�ٍن  الُمقتَِدي ُمَساَ�َقةُ  وَ  َمانَِعةٍ  ِ�َاَسةٍ  َمعَ  أ

ْ
 ِ�يهِ  هُ �َُشاِر�

هوِ  ُسُجودِ  يِف  اِإلَمامِ  ُمتَاَ�َعةُ  وَ  إَِماُمهُ  ِخ�ِ  اجلُلُوِس  إِاَعَدةِ  َعَدمُ  وَ  لِلَمسبُوقِ  السَّ
َ
َداءِ  بَعدَ  األ

َ
 أ
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َرَها ُصلِبيَّةٍ  َسجَدةٍ  اهُ  ُر�ٍن  ِإاَعِدةِ  َعَدمُ  وَ  ؛اجلُلُوِس  بَعدَ  تََذكَّ دَّ
َ
 الَمسبُوقِ  إَِمامِ  قَهَقَهةُ  وَ  نَائًِما أ

ِخ�ِ  اجلُلُوِس  بَعدَ  الَعمدَ  َحَدثُهُ  وَ 
َ
َالمُ  األ نَّه اَظانًّ  اثلُّنَاِ�يَّةِ  َغ�ِ  يِف  َر�َعتَ�ِ  َرأِس  ىلَعَ  َوالسَّ

َ
� 

و ُمَسافِرٌ 
َ
َها أ َّ�

َ
و اجلُُمَعةُ  �

َ
َها أ َّ�

َ
َاِو�حُ  � و الِعَشاءُ  ِ�َ  وَ  الرتَّ

َ
 َ�َظنَّ  بِاإلِسَالمِ  َعهدٍ  قَِر�َب  اَكنَ  أ

 .َر�َعتَ�ِ  الَفرَض 



 

 
 نماز یها باب: فاسدکننده

 ز است که عبارتند از:ینماز، شصت و ھشت چ یھا و فاسدکننده
باشد؛ خواه »] ای«ک کلمه [ھمانند: ین که] ینماز؛ ولو ا ی* [سخن گفتن در اثنا

قصد.  یروا از یا به خطا و اشتباه، [و یباشد و  یسخن گفتن نمازگزار به سھو و فراموش

 َجنِْبِه يِفْ «د: یگو سد بن اسلمیز
ٰ

الٰة،ِ يَُ�ِلُّم الرَُّجُل ِمنّٰا ٰصاِحبَُه َو ُهَو ِايل ُكنّٰا َ�تلََكَُّم يِف الصَّ

الِٰة، َحيتّٰ نََزلَْت: ِ َ�ٰنِتِ�َ ﴿ الصَّ الَكٰمِ ﴾َوقُوُمواْ ِ�َّ
ْ
ُكوِْت َو نُِهيْٰنا َعِن ال  ی(بخار »؛ فَاُِمْرنٰا بِالسُّ

ن ین که ایزد تا ا یم و ھر کس با دوستش حرف میگفت یما در نماز سخن م«و مسلم)؛ 

ِ َ�ٰنِتِ�َ ﴿ ه نازل شد:یآ  .»دیزیخدا بپاخ یو فروتنانه برا« ؛]٢٣٨[البقرة:  ﴾٢٣٨َوقُوُمواْ ِ�َّ
 یم و از سخن گفتن در نماز نھیو به دنبال آن، به ما دستور داده شد که سکوت کن

 ».میشد
ت شده است یروا ساز ابن مسعود ھا، آن ریح مسلم و غیو صح یح بخاریصح و در

الِٰة لَُشْغالً «فرمود:  ج امبریکه پ نماز خواندن، خود مانع سخن گفتن «؛  »ِانَّ يِف الصَّ
د دل به نماز مشغول یست و بایاست که با سخن گفتن سازگار ن یکار یعنیاست؛ 

 .»باشد

را داده بود  یکس ی که در نماز، جواب عطسه سلميمعاوية بن حكم به  ج امبریو پ

ٌء ِمْن الَكِٰم انلّٰاِس؛ ِانَّٰما ُهَو التَّْسِبيُْح َو اتلَّْكِبْ�ُ َو «فرمود:  الَٰة الٰيَْصلُُح ِ�يْٰها يَشْ ِانَّ ٰهِذهِ الصَّ
ُقْرآنِ 

ْ
 ی هستیز از سخنان مردم، شایچ چین نماز، ھیدر ا یبه راست«(مسلم)؛  »قَٰراَءُة ال
 .]»ر و قرائت قرآنیح و تکبیگمان نماز، عبارت است از تسب یست. بیگفتن ن

کالم  یعنیدعا کند که مشابه و ھمانند با کالم ما [ یزی* نمازگزار در نماز به چ

ِبْسِ�ْ ثَوَْب َكٰذا«د: ین که بگویمردم] باشد. [ھمانند ا
ْ
ا! فالن لباس را یبار خدا«؛ »اَللُّٰهمَّ اَل

ا ی؛ »ت کنیپروردگارا! فالن غذا را به من عنا«؛ »اَللُّٰهمَّ اَْطِعْمِ�ْ َكٰذا«ا ی؛ »بر من بپوشان
را یز». من کن یرا روز یبیانار و س«ا ی؛ »ا! فالن دختر را به نکاح من درآوردیخدا«

يَّصلُُح ِ�يْٰها يَشْ «د: یفرما یم ج امبریپ
َ

الَٰة ال به «(مسلم)؛  »ٌء ِمْن الَكِٰم انلّٰاِس ِانَّ ٰهِذهِ الصَّ
 .]»ستیگفتن ن ی ستهیز از سخنان مردم، شایچ چین نماز، ھیدر ا یراست
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، سالم کند؛ اگر چه سالم ییت درود و خوشامدگوینماز، به ن ی* نمازگزار در اثنا
 ینماز، بر کس یھرگاه نمازگزار در اثنا یعنیباشد؛ [ یسھو و فراموش ی، از رویدادن و

ا یبه قصد بوده باشد  یگردد؛ برابر است که سالم دادن و ید، نمازش فاسد میسالم گو
 ا به خطا.]یبه سھو و 

ا به مصافحه برگرداند؛ [برابر است یش ی* ھرگاه نمازگزار، جواب سالم را به زبان خو
جواب  چه چنانا به خطا. و اگر یا به سھو و یبه قصد باشد  یکه جواب سالم دادن و

 شود.] یم را با اشاره داد، نمازش فاسد نمسال
 ی: به عمل»ریعمل کث«نماز. [ یاد در اثنایو حرکات ز »ریعمل کث«* انجام دادن 

ن امر غالب شود که یکند، ا یشخص نظر م یکه به سو یشود که بر گمان کس یگفته م
، نماز دایر و حرکات زیعمل کثن رو یست. از ایآن عمل، در حال نماز ن ی انجام دھنده

نمازگزار  یندارد و سبب دلمشغول یرا با روح عبادت سازگارید؛ زینما یرا باطل م
اصالح صف جماعت، و  یبه جلو برداشتن برا یگام ، مانند:اندک یحرکاتشود. اما  یم
 شوند.] یدن نماز نمیرا پاک کردن، باعث باطل گرد ینیا بیک بار دھان ی

 یا اندکین رو پشت کردن به قبله یعذر؛ از ا نه از جھت قبله [بدونیدن سی* گردان
 یصّحت و درست یکند؛ چون برا ینماز را باطل م -بدون عذر  -از قبله منحرف شدن 

در نظر  ی، شرطیصّحت امر یرا ھرگاه برایبه قبله بودن شرط است؛ ز ینماز، رو
شد و با یح نمیز صحیابد، طبعًا آن امر نیدا نیگرفته شده باشد و آن شرط تحقق پ

 کردن به قبله است. یز مشروط به رویصّحت نماز ن
رون رفته، و یوضو گرفتن ب یوضو شده و برا ینماز، ب یکه در اثنا یکس یول

گر، اگر فرد ید یریشود. به تعب یده، نمازش فاسد نمیاش را از جھت قبله برگردان  نهیس
دا کرد تا به مکان وضو یاز پیشده، ن ییوضو ینماز، دچار ب یکه در اثنا ینمازگزار

گرفتن وضو، از جھت قبله منحرف شود، در آن  یدا کرد تا برایاز پیا نیگرفتن برود، 
از اشکال  ی، عارین فردیچن ین کارھا برایصورت در شرع مقّدس اسالم، انجام ا

گردد؛  ی، فاسد نمین فردیاست؛ و با راه رفتن و منحرف شدن از جھت قبله، نماز چن
 ز بردارد.]یشتر از آن نیا بیدم اگر چه سه ق

که از خارج دھاِن نمازگزار، به دھانش وارد شده باشد؛ اگر چه آن  یزی* خوردن چ
نماز،  یدن در اثنایگر، خوردن و آشامید یریز خورده شده، اندک باشد. [به تعبیچ

که از  -ده شده یا آشامیز خورده شده و یباشد؛ اگر چه آن چ ینماز م ی فاسدکننده
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که روزه با  یرا وقتیز و اندک باشد؛ زیناچ -رج دھاِن نمازگزار، وارد دھانش شده خا
باطل ھا  آن ی لهی، به وسیق َاولیشود؛ پس نماز به طر یدن باطل میخوردن و آشام

شود؛ چون مقصود از  یم ین دو عمل، اعراض از نماز تلّق یشود؛ و به عالوه، انجام ا یم
و بازگشت به خدا است؛ و  یجاد معرفت قلبیمان و ایا شید و افزای، تجدیعبادات بدن

بدن به  یاست که صرفًا برا ین مھم، تناقض دارند؛ چون عملیدن، با ایخوردن و نوش
 رود.] یکار م

ک نخود ی ی ده است و به اندازهینمازگزار چسب یھا که به دندان یزی* خوردن چ
کمتر  -ده شده یھا چسب ه دندانکه ب -ز خورده شده ی، چچه چنانباشد. [امام اگر  یم

 گردد.] یک نخود باشد، در آن صورت نماز فاسد نمیاز مقدار 
 ا به خطا و اشتباه باشد.]ی ینماز؛ [اگر چه به فراموش یدن نمازگزار در اثنای* آشام

نه صاف ی، سیبه جھت عذر چه چناناگر  ینه صاف کردن بدون عذر؛ [ولی* س
ش را یاش را صاف کرد تا امام خو نهیا سینه صاف نمود، یاصالح آوازش، س یا برایکرد، 

گاه نمایرونما گرد یکه از و یبر خطا و اشتباھ اش را صاف نمود تا  نهیا سید، یده، آ
 گردد.] یفاسد نم یھا، نماز و در نماز است، در آن صورت یاگاھاند که ویگران را بید

 گفتن. »ُاف«نماز،  ی* در اثنا
 کردن. »له و فغاننا«نماز،  ی* در اثنا
نماز است  ی فاسدکننده یھا در صورت نیا یدن. [و تمامیکش »آه«نماز،  ی* در اثنا

 »آه و ناله«که خود را از  یماریاز ترس خداوند بلندمرتبه نبوده باشد؛ و ب یکه ناش
 »ُاف«و  »آخ«با  یاست؛ پس نماز و ین حکم مستثنیتواند، از ا یکرده نم ینگھدار

 شود.] یفاسد نم
از  یناش یو ی هین گریست؛ و اینماز، به آواز بلند گر ی* ھرگاه فرد نمازگزار در اثنا
ا یاز درد  یا دوزخ، نبود، بلکه ناشیبھشت  یادآوریترس خداوند بلندمرتبه و از 

ا از یاز ترس خداوند بلندمرتبه  ینمازگزار، ناش ی هیگر چه چنانباشد. [و اگر  یبتیمص
 گردد.] یفاسد نم یدوزخ بود، پس نماز و ایبھشت  یادآوری

 د.یبگو »اهللاُ َك يَرمَْحُ « یکس ی * ھرگاه فرد نمازگزار، در جواب عطسه
د، و فرد یک و انباز خدا پرسینماز، از شر ی، از نمازگزار، در اثنای* ھرگاه کس

ٰ «د: یدر نماز بگو یز در پاسخ وینمازگزار ن  اهللاُ  ال
َّ

 یدر اثنا چه چناناگر  یعنی. [»ِاهٰلَ ِاال
و  »است؟ یک و انبازیخدا، شر یا برایآ«: ن سؤال کندیاز فرد نمازگزار چن ینماز، کس
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ال اله اال «را یگردد؛ ز یفاسد م ین صورت، نماز وی؛ در ا»ال اله اال اهللا«د: یو در پاسخ بگوا

 در جواب سؤال، گفته شده است.] »اهللا

ِ َو ِانّٰا «ند باخبر گردد و یناخوشا ینماز، از کار ی* ھرگاه فرد نمازگزار در اثنا ِانّٰا ِ�ّٰ
ِْه ٰراِجُعْونَ 

َ
نماز به فرد نمازگزار، خبر بد و  یدر اثنا چه چناناگر  یعنید؛ [یبگو »ِايل

 شود.] ید، نمازش فاسد میبگو »انّا هللا و انّا اليه راجعون«را بدھند و او  یندیناخوشا
گاه گردد و] یند و نیخوشا ینماز، از کار یاثنا * ھرگاه فرد نمازگزار در ک، مّطلع و آ

 د.یبگو »احلمد�«خوشحال شود و 

الاهل «ن وادارد و او ینماز، فرد نمازگزار را به ِاعجاب و تحس یدر اثنا یزی* ھرگاه چ
 د.یبگو »سبحان اهللا«ا یو  »اال اهللا

 ین که در اثنایمثل ا ا] جواب و پاسخ، مراد باشد؛یکه در آن [خطاب  یزی* ھر چ

يٰا َ�ْٰي «د: یطلب و درخواست کتاب] بدو بگو یرا مخاطب قرار دھد [و برا ینماز، کس
ةٍ  ِكٰتاَب بُِقوَّ

ْ
 ».ریتر برگ ! کتاب را با قدرت و قّوت ھر چه تمامییحی یا«؛ »ُخِذ ال

ل آن افت [و بر استعماینماز، آب را  یّمم زده بود و در اثنای* ھرگاه نمازگزار، ت
 دا کرد.]یقدرت پ

 نماز، مّدت مسح یش مسح نموده بود و در اثنایخو یھا * ھرگاه نمازگزار، بر موزه
 د.یان رسیبه پاھا  آن

دن موزه، ین کشیرون بکشد؛ [و اینماز ب یاش را در اثنا * ھرگاه فرد نمازگزار، موزه
 ر.]یا با عمل کثیبا عمل اندک باشد 

ات قرآن را یاز آ یا هینماز، آ یباشد و در اثنا سواد یو ب یُامّ * ھرگاه نمازگزار، 
 اموزد.یب

ابد تا با آن، یرا ب ینماز، لباس یباشد و در اثنا ان و برھنهیعر* ھرگاه نمازگزار، 
 ش را بپوشاند.یعورت خو

نماز، به رکوع  یش را به صورت اشاره بگزارد و در اثنای* ھرگاه نمازگزار، نماز خو
 دا کند.یقدرت پ بردن و سجده کردن،
اد آورد که بر یش، به ینماز خو یباشد و در اثنا »بیصاحب ترت«* ھرگاه نمازگزار، 

صاحب «اورده است. [یاست که ھنوز آن را قضاء ن یا ، نماز فوت شدهیو ی عھده
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 »بیصاحب ترت« ی، به کسیو فقھ ینظران اسالم دگاه علماء و صاحبی: از د»بیترت
 از او فوت شده باشد. کمتر از شش نمازشود که در عمرش،  یگفته م

و  فوت شده ینمازھا یان قضایب میواجب است که ترت بیصاحب ترت یو برا
فوت  یاست تا نمازھا ین بر او الزم و ضروریرا مراعات کند؛ و ھمچن یوقت ینمازھا

گاه از صاحب ن رو ھریاورد؛ از اینمازھا، به قضاء ب یب اصلیش را به ترتیخو ی شده
آورد و  یرا به جا ییقضا شد؛ قبل از خواندن فرض ھمان وقت، نماز قضا یب، نمازیترت

ه رفتار کرد و ین قضیمقّدم نکند؛ و اگر به عکس ا ییرا بر نماز قضا یگزاردن نماز وقت
آورد و پس از آن به  یمقّدم کرد و ابتدا نماز وقت را به جا ییرا بر نماز قضا ینماز وقت

را که  ییمشغول شد، در آن صورت بر او الزم است تا نمازھا ییخواندن نماز قضا
 رد و اعاده کند.]یخوانده، از سر بگ

ت و یش در نماز سازد که صالحین خویفه و جانشیرا خل یشنماز، مردی* ھرگاه پ
 را نداشته باشد. یشنمازیامامت و پ یستگیشا

نماز بامداد است، طلوع  یکه نمازگزار مشغول ادا ینگامد در ھی* ھرگاه خورش
 کند.

 د قربان، داخل گردد.ید فطر و عیع ید در نمازھای* ھرگاه وقت زوال خورش
 * ھرگاه وقت نماز عصر، در نماز جمعه داخل گردد.

مسح نموده باشد و  ]رهیجب[و پانسمان  یشکسته بند ی * ھرگاه نمازگزار بر تخته
ره و ین افتادن جبیافتد؛ و ایو پانسمان ب یشکسته بند ی نماز، آن تخته یدر اثنا

 پانسمان، ھمزمان با خوب شدن زخم باشد.
 ن برود.ی* ھرگاه عذر شخص معذور از ب

رش شکسته یا با عمل غیقصد،  ینمازگزار با عمل خودش و از رو ی* ھرگاه وضو
د، در آن صورت نمازش یردعارض گ ییوضو ی، در او بیاگر بدون قصد و یشود؛ [ول
 ش ادامه دھد.]یگردد؛ بلکه وضو سازد و به نماز خو یفاسد نم

 عارض گردد. یھوشینماز بر نمازگزار، ب ی* ھرگاه در اثنا
 عارض گردد. یوانگینماز، بر شخص نمازگزار، د ی* ھرگاه در اثنا
ستن به ینگربا  ینماز، فرد نمازگزار ُجُنب گردد؛ خواه جنابت و ی* ھرگاه در اثنا

 .]یو جمال زن ییبایا به فکر کردن در زیا با ِاحتالم [و یدھد  یرو یزن یسو
، مشترک ی مهیتحرکه با  ینماز مطلقمرد با زِن اشتھاآور، در  یکی* مجارت و نزد
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ت امامت یز، نیشنماز نیان زن و مرد نباشد و پیدر م یکه حائل و مانع یآن ھم در مکان
رکوع و سجده باشد؛  یاست که دارا ی: نماز»نماز مطلق«زن را نموده باشد. [و مراد از 

 برخالف نماز جنازه.]

ث«نماز،]  یکه [در اثنا ی* ظاھر شدن عورت کس دَ ش یش پیبرا ییوضو یو ب »حَ
ش را [از ین که زن، دست خویز باشد؛ ھمانند ایر به کشف عورت نید؛ اگر چه ناگزیآ یم

 د.یان نمایان و عیگرفتن وضو، نما ینه تا مچ] براشا
ا برگشتن یش آمده و در حال رفتن یپ ییوضو یش بیکه برا یو قرائت نمازگزار *

، در خارج از نماز ین صورت، قرائت ویرا در اید. (زینما یوضو، قرائت نماز را ادا م یبرا
 صورت گرفته است).

ک رکن از ارکان نماز، پس از ی یادا ی * توقف و درنگ کردن نمازگزار به اندازه
 .یداریدر حال ب ییوضو یش آمدن بیپ

وضو گرفتن، از آب  یرخ داده است و برا ییوضو یش در نماز بیکه برا یکس *
دورتر از آن رھسپار و  یآب یکند، بلکه (بدون عذر) به سو یش استفاده نمیک خوینزد

 گردد. یروان م
ن رو، یعارض شده است؛ از ا ییوضو یب یکه بر و* ھرگاه فرد نمازگزار گمان کرد 

 رون رود.یاز مسجد ب
ن رو یده است؛ از ایعارض گرد ییوضو یب ی* ھرگاه فرد نمازگزار گمان کرد که بر و

 ر مسجد گذشت.ی] در غُسترها از نزد ینماز [ یھا از صف
 د.ینمان رو مکانش را ترک یوضو است؛ از ا ی* ھرگاه فرد نمازگزار گمان کرد که ب

ده، یان رسیش به پایھا ن که مدت مسح بر موزهی* ھرگاه فرد نمازگزار به گمان ا
 مکان نمازش را ترک کند.

نماز  یو ی باشد و] گمان کند که بر عھده بیصاحب ترت* ھرگاه فرد نمازگزار، [
ن رو، مکان نمازش را ترک یاورده است؛ از ایاست که ھنوز آن را قضاء ن یا فوت شده

 .دینما
 ینجاست یا مکان نماز] ویا جامه و ین که بر [بدن ی* ھرگاه فرد نمازگزار به گمان ا

شود] اگر چه  یباال، [نماز فاسد م یھا است، محل نمازش را ترک کند؛ در تمام صورت
رد و دوباره یش را از سر بگیز خارج نشده باشد؛ و بھتر آن است که نماز خویاز مسجد ن

 بخواند.
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 د.یشنمازش را اصالح نمایر امام و پیزار اشتباه غ* ھرگاه نمازگ

که در آن به  یر از نمازیگر غید یت انتقال به نمازیر] به نی[تکب »اهللا اكرب«* گفتن 
گر با گفتن الله اکبر، ید یرا به فرض یت فرضینماز، ن ین که در اثنایبرد؛ [مثل ا یسر م

 ر دھد.ییتغت نفل و سّنت یت فرض را به نیا نیمنتقل سازد؛ و 
نماز  ی فاسدکننده یان شد، در صورتیکه ب ییھا ن صورتیا یناگفته نماند که] تمام

ند، عارض یآخر نماز بنش ی خواندن تشھد در قعده ی ش از آن که به اندازهیاست که پ
ن موارد، باطل یا ین باور است که تمامیبر ا /فهیگردد؛ [و عالوه از آن، امام ابوحن

خواندن تشّھد در  ی ن موارد، پس از آن که به اندازهی؛ اگر چه انماز است ی کننده
 آخر نماز نشسته است، عارض گردد. ی قعده

ن یاز ا یبرخ چه چنانن باورند که: اگر یبر ا /و امام محمد /وسفیو امام ابو
آخر نشسته است،  ی خواندن تشّھد در قعده ی موارد ذکر شده، پس از آن که به اندازه

ن امر اتفاق ین بزرگواران بر ایا ی ھمه یح و کامل است؛ ولیعارض گردد، نمازش صح
خواندن تشھد  ی ش از آن که به اندازهین موارد، پیا یتمام چه چناننظر دارند که اگر 

نماز  ی آخر نماز نشسته است، عارض گردد، در آن صورت فاسدکننده ی در قعده
 باشند.] یم

 یعنیرا مّد بکشد. [ »اهللا اكرب« ی گرداند، ھرگاه ھمزه ین نماز را فاسد میچن* و ھم

ظاھر گردد؛  استفھام ی ھمزهبه مّد بکشد که از آن،  یرا طور »اهللا اكرب« ی ھمزه
رد که یرات نماز به کار گیا تکبیرا در قرائت  ین، ھرگاه فرد نمازگزار، لحن و صوتیبنابرا

ر، ین که در تکبیگردد؛ مثل ا یگردد، در آن صورت نماز فاسد م یموجب فساد معن

 را به مّد بکشد.] »اهللا اكرب« ی ھمزه
 د.یمصحف، قرائت نما ی* ھرگاه فرد نمازگزار، آنچه را که حفظ ندارد، از رو

ک رکن از ارکان نماز، عورت ی یا به مّدت ادایک رکن از ارکان نماز، ی ی* ادا
ا در مکان نمازش به یا در جامه و یا به ھمراه نمازگزار [بر بدن یو  نمازگزار برھنه باشد؛

وجود داشته باشد که آن نجاست، مانع صّحت نماز  یک رکن،] نجاستی یمّدت ادا
 است.

 یشید و پیاز ارکان نماز سبقت بجو یرکن ی، از امامش، در ادای* ھرگاه مقتد
ن که یک نباشد. [مانند ای، شرشیآن رکن، با امام خو یکه در ادا یرد؛ به نحویبگ
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ن یش رکوع نموده و سرش را قبل از رکوع امام بلند کند؛ و ایش از امام خوی، پیمقتد
 د.]یرکوع را ھمراه با امام، عود ننما

ش از آن و پس از نشستن به یا پیشنماز یھر گاه نمازگزار مسبوق (بعد از سالم پ *
ک رکعت را یش بلند شود (و یخو ی مانده یباق یھا گزاردن رکعت یتشھد) برا ی اندازه

سھو واجب بوده  ی سجده یادا یاد آورد که بر ویشنماز به یآورد؛ سپس پ یز به جاین
ن یز از امام در اید و) نمازگزار مسبوق نیش سجده نمایسھو خو ین رو، برایاز ا  است؛
 د.ینما یرویسھو، متابعت و پ ی سجده

 َفصٌل 

  الُمَص�ِّ  َ�َظرَ  لَو
َ

  فَِهَمه وَ  َمكتُوٍب  ِاىل
َ
َ�َل  وأ

َ
سنَانِه بَ�َ  َما أ

َ
َصةِ  ُدونَ  اَكنَ  وَ  أ  َ�َملٍ  بَِال  احِلمَّ

و ؛َكِث�ٍ 
َ
  ُسُجوِدهِ  َموِضعِ  يِف  َمارٌّ  َمرَّ  أ

َ
ثِمَ  إِن وَ  ؛تُفِسدُ  ال

َ
  وَ  .الَمارُّ  أ

َ
 فَرِج  ِاىل بِنََظِره تُفِسدُ  ال

 .الرَّجَعةُ  بِهِ  َ�بََت  إِن وَ  ؛الُمختَارِ  يِف  �َِشهَوةٍ  الُمَطلََّقةِ 

 گرداند] یرامون آنچه که نماز را فاسد نمی[پ :فصل

 گردد:] ین افعال و کردار، نماز فاسد نمی[با ا 
 نگاه کند و آن نوشته را بفھمد. یا نوشته ی* ھرگاه فرد نمازگزار به سو

ن مورد، یا یده بود؛ [البته در صورتیش چسبیھا را خورد که به دندان یزیا چی* و 
نخود باشد؛ و  ی ک دانهیز خورده شده، کمتر از یست که] آن چینماز ن ی شکننده

 نماز باشد. یاد در اثنایو حرکات ز »ریعمل کث«عالوه از آن، بدون انجام 
 یز نماز وین صورت نید؛ در ایعبور نما یو ی از محل سجده یا ا عبورکنندهی* و 
را یگردد؛ [ز ینمازگزار، گنھکار م ینده از جلوگردد؛ اگر چه فرد عبورکن یفاسد نم

ْ ٰماٰذا َعلَيِْه، لاَكَٰن اَْن يَِّقَف اَْرَ�ِعْ�َ «د: یفرما یم ج امبریپ ُمَصِ�ّ
ْ
ٰمارُّ َ�ْ�َ يََدِي ال

ْ
لَْو َ�ْعلَُم ال

ُمرَّ َ�ْ�ُ يََديْهِ  ُ ِمْن اَْن �َّ
َّ

نمازگزار عبور  یکه از جلو یآن کس«و مسلم)؛  ی(بخار »َخْ�اً هل
ا روز...) ؟ توقف یشده، چھل (سال، ماه  یدانست که مرتکب چه گناھ یکند، اگر م یم

 .]»داد یح مینمازگزار ترج یرا بر عبور از جلو
نماز، با شھوت به شرمگاه زِن طالق داده شده نگاه  ی* و ھرگاه فرد نمازگزار در اثنا

گردد؛ اگر چه با  یباطل نم  نمازش، -ده یبنا به قول مختار و برگز -کرد؛ در آن صورت 
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 گردد. ین نگاه کردن، رجوع به زِن مطّلقه، ثابت میا

 َفصٌل 

و َواِجٍب  تَركُ  :َشيئًا َسبُعونَ  وَّ  َسبَعةُ  لِلُمَص�ِّ  يَ�َرهُ 
َ
 وَ  بََدنِهِ  وَ  بِثَو�ِه َكَعبَِثهِ  َعمًدا ُسنَّةٍ  أ

  احلىََص  قَلُب 
َّ

ُجودِ  إِال ةً  لِلسُّ َصابِعِ  فُرَ�َعةُ  وَ  َمرَّ
َ
ُ  �َشِبيُكَها وَ  األ  بُِعنُِقه َواِالتِلَفاُت  َواتَلَخرصُّ

يهِ  �َشِم�ُ  وَ  ِذَراَعيهِ  ِافرِتَاُش  وَ  َواالِقَعاءُ  اِو�ِل  يِف  َصَالتُه وَ  َعنُهَما ُكمَّ َ  ىلَعَ  قُدَرتِهِ  َمعَ  الرسَّ
َالمِ  رَدُّ  وَ  الَقِميِص  لُبِس  �ُّ  بِاإلَِشاِرةِ  السَّ َ  :ُهوَ  وَ  ؛َواالِعِتَجارُ  َشعِرهِ  َعقُص  وَ  ُعذرٍ  بَِال  عُ َوالرتَّ

أِس  َشدُّ    وَ  ثَو�ِه َكفُّ  وَ ؛ َمكُشوفًا وَسِطَها تَركُ  وَ  بِالِمنِديِل  الرَّ
ُ

  حِبَيُث  ِ�يهِ  َواِالنِدَراجُ  َسدهل
َ

 ال
َت  اثلَّوِب  َجعُل  وَ  يََديهِ  َ�ُرجُ 

َ
يَمِن  إِبِطهِ  حت

َ
�رَسِ  اَعتِِقهِ  ىلَعَ  َجانِبَيهِ  َطرحُ  وَ  األ

َ
 يِف  َوالِقَراَءةُ  األ

كَعةِ  إَِطالَةُ  وَ  الِقيَامِ  َحالَةِ  َغ�ِ    الرَّ
َ

و�
ُ
ِع  يِف  األ   ىلَعَ  اثلَّاِ�يَةَ  تَطِو�ُل  وَ  اتلََّطوُّ

َ
و�

ُ
يعِ  يِف  األ  مَجِ

لََواِت  وَرةِ  تِ�َرارُ  وَ  الصَّ َها الَّيِت  فَوَق  ُسوِرةٍ  قَِراَءةُ  وَ  الَفرِض  ِمنَ  َواِحَدةٍ  َر�َعةٍ  يِف  السُّ
َ
 وَ  قََرأ

ُهَما ُسوَرتَ�ِ  بَ�َ  �ُِسوَرةٍ  فَصلُهُ 
َ
و بِثَو�ِهِ  تَرِو�ُهُ  وَ  ِطيٍب  َشمُّ  وَ  َر�َعتَ�ِ  يِف  قََرأ

َ
ةً  ِمروََحةٍ  أ و َمرَّ

َ
 أ

تَ�ِ  ِو�ُل  وَ  َمرَّ
َ

َصابِعِ  حت
َ
و يََديهِ  أ

َ
ُجودِ  يِف  الِقبلَةِ  َعِن  رِجلَيهِ  أ  ايلََديِن  وَضعِ  تَركُ  وَ  َغِ�هِ  وَ  السُّ

كبَتَ�ِ  ىلَعَ  ُكوِع  يِف  الرُّ َماءِ  َرفُعُهَما وَ  َعينَيهِ  تَغِميُض  وَ  َواتلَّثَاُؤُب  الرُّ ي لِلسَّ  َوالَعَمُل  َواتلََّمطِّ
خذُ  وَ  الَقِليُل 

َ
نِفهِ  تَغِطيَةُ  وَ  قَتلَُها وَ  قَملَةٍ  أ

َ
 الِقَراَءةَ  يَمنَعُ  فَِمهِ  يِف  يَشءٍ  وَضعُ  وَ  فَِمهِ  وَ  أ

ُجودُ  الَمسنُونَةَ  نِف  ُعذرٍ  بَِال  اجلَبَهةِ  ىلَعَ  َواالِقِتَصارُ  ُصوَرةٍ  ىلَعَ  وَ  ِعَماَمِتهِ  َكورِ  ىلَعَ  َوالسُّ
َ
 بِاأل

َالةُ  ِر�ِق  يِف  َوالصَّ امِ  الطَّ ةِ  يِف  وَ  الَمخَرِج  يِف  وَ  َواحلَمَّ  ِمن قَِر�بًا وَ  َضاهُ رِ  بَِال  الَغ�ِ  اَرِض  وَ  الَمقرَبَ
َاَسةٍ 

ِّ
  ُمَدافًِعا وَ  �

َ
خبَثَ�ِ  َحدِ ِأل

َ
وِ  األ

َ
�ِح  أ   َمانَِعةٍ  َغ�ِ  ِ�َاَسةٍ  َمعَ  وَ  الرِّ

َّ
 الَوقِت  فَوَت  َخاَف  إَِذا إِال

وِ 
َ
  وَ  اجلََماَعةِ  أ

َّ
َالةُ  قَطُعَها نَُدَب  إِال أِس  َمكُشوُف  وَ  ابِلذلَةِ  ِ�يَاِب  يِف  َوالصَّ   الرَّ

َّ
 لِلتََّذلُّلِ  إِال

ِع  هِ  يَِميُل  َطَعامٍ  حِبرََضةِ  وَ  َواتلَّرَضُّ
َ

ُ  َما وَ  إِيل لُّ  وَ  ابَلاَل  شِغُل �  َوالتَّسِبيحُ  اآلِي  َعدُّ  وَ  بِاخلُُشوِع  ُ�ِ
و الِمحَراِب  يِف  اِإلَمامِ  ِ�يَامُ  وَ  بِايلَدِ 

َ
وِ  َماَكنٍ  ىلَعَ  أ

َ
رِض  أ

َ
 ِ�يهِ  َصفٍّ  َخلَف  َوالِقيَامُ  وَحَده األ

ن وَ  تََصاِو�رٌ  ِ�يهِ  ثَوٍب  لُبُس  وَ  فُرَجةٌ 
َ
و َرأِسهِ  فَوَق  يَُّ�ونَ  أ

َ
و َخلِفه أ

َ
و يََديهِ  بَ�َ  أ

َ
 َذائِهحِبِ  أ

  ُصوَرةٌ 
َّ

ن إِال
َ
و َصِغَ�ةً  تَُ�ونَ  أ

َ
أِس  َمقُطوَعةَ  أ و الرَّ

َ
ن وَ  ُروٍح  ِذي ِلَغ�ِ  أ

َ
 يََديهِ  بَ�َ  يَُّ�ونَ  أ

و َ�نُّورٌ 
َ
و مَجرٌ  ِ�يهِ  اَكنُونٌ  أ

َ
  تَُراٍب  ِمن اجلَبَهةِ  َمسحُ  وَ  ِ�يَامٌ  قَومٌ  أ

َ
هُ  ال َالةِ  ِخَاللِ  يِف  يرَُضُّ  وَ  الصَّ

  ُسوَرةٍ  تَعِي�ُ 
َ

  ال
ُ
  َغ�ََها يَقَرأ

َّ
و َعلَيهِ  ِليرُسٍ  إِال

َ
اكً  أ  وَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  بِِقَراَءةِ  َ�رَبُّ
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َاذِ  تَركُ 
ِّ

 .الُمَص�ِّ  يََدِي  بَ�َ  ِ�يهِ  الُمُرورَ  َ�ُظنُّ  َ�َلٍّ  يِف  ُسرَتةٍ  ِاخت

 مکروهات نماز] یعنی باشد؛ یکه در نماز مکروه م یرامون مواردی[پ :فصل

 باشد که عبارتند از: یز مکروه مینمازگزار، انجام ھفتاد و ھفت چ یبرا
 قصد. یاز واجبات نماز از رو ی* ترک واجب

 قصد. ینماز از رو یھا از سّنت یا ترک سّنتی* 

قَۡد ﴿ د:یفرما یرا خداوند میش؛ [زیا بدن خویکردن نمازگزار با جامه  ی* ھمانند باز
ۡفلََح 

َ
ِينَ ٱ ١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ ن مؤمنان، یقیبه « ]٢-١[المؤمنون:  ﴾٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  �َّ
 .»دارنداند که در نمازشان خشوع و خضوع  یروز و رستگارند؛ کسانیپ

ٰياِم «د: یفرما یم ج امبریو پ فَْث يِف الِصّ الِٰة َو الرَّ  َكِرَه لَُ�ُم العبث يِف الصَّ
ٰ

�ّ اَهللا تَٰعايل ِانَّ
حْ  َمٰقابِرِ َك َو الِضّ

ْ
 یبه راست«ة)؛ یدر نصب الرا یلعی، ز٢/١٥٥(مسند شھاب  »ِعنَْد ال

و در روزه با ھمسرانتان  دیکن یھوده کارین که شما در نماز بیخداوند بلندمرتبه، از ا
 .»دیآ ید، خوشش نمید و در قبرستان خنده کنیکن یکینزد

الِٰة؛ فَٰقاَل: «ت شده که: یو روا الُٰم رَُجًال َ�ّعبَُث بِِلْحيَِتِه يِفْ الصَّ الُٰة َو السَّ ي َعلَيِْه الصَّ
َ
َرأ

ََشَعْت َجٰوارُِحهُ 
َ
بَُه خل

ْ
در نوادر االصول)؛  یذ(مصّنف عبدالرزاق، و ترم »لَْو َخَشَع قَل

ن رو فرمود: اگر یکرد؛ از ا یم یش بازیش خوید که در نماز با ریرا د یمرد جامبریپ«
گر اعضاء و جوارحش، خشوع خواھد یداشت، البته که د یقلبش خشوع و خضوع م

 .]»داشت
که سجده کردن ممکن  ینماز؛ مگر در صورت یھا در اثنا زهی* دور کردن سنگر

کند]، از  یت میھا را [که او را اذ زهیک بار سنگریتوان تنھا  ین حالت، مینباشد که در ا
ت شده یروا سقبیاش را ھموار کند. [از مع ش دور گرداند و مکان سجدهیخو یرو

ٰاَب َحّيُث �َْسُجُد؛ قٰاَل: ِاْن ُكنَْت فٰاِعًال  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «است:  قٰاَل يِف الرَُّجِل �َُسِوّي الرتُّ
که ھنگام سجده، خاک محل  یمرد ی درباره ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »فَٰواِحَدةً 

 .]»کبار انجام بدهی، فقط ین کار را بکنیا یکرد، فرمود: اگر خواست یسجده را صاف م
نماز  یبه صدا درآوردن انگشتان؛ و انگشتان دست را در اثنا* در ھم شکستن و 

ِاٰذا «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیگر داخل نمودن. [ابوھریدر ھم فرو بردن و در ھمد
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 ٰ َمْسِجَد اٰكَن يِفْ َصالٍٰة َحيتّٰ يَرِْجَع، فَال
ْ
 اََحُدُ�ْم يِفْ بَيِْتِه ُ�مَّ ايََت ال

َ
أ َك بَّ َ�ُقْل ٰهَكٰذا: َو شَ  تَوَضَّ

رد؛ یاش وضو گ از شما در خانه یکیھرگاه «(ابن ماجه و مستدرک حاکم)؛  »َ�ْ�َ اَٰصابِِعهِ 
ن کار را انجام ندھد یگردد در نماز است؛ پس ا یکه بازم ید، تا زمانیسپس به مسجد آ

 .]»ش را در ھم داخل نمودینشان دادن] انگشتان خو یو [برا

 »نُِ�َ اَْن يَُّصِ�ّ الرُُّجُل ُ�ْترَِصاً «د: یگو سرهیگاه. [ابوھر ی* نھادن دست بر تھ
، نماز بخواند؛ و آن، اختصار شده است که شخص به حالت ینھ«و مسلم)؛  ی(بخار
 .]»گاه کمرش قرار دھد یتھ یاست که نمازگزار دستش را رو یحالت

دن به سمت راست و چپ [بدون ضرورت. ی* نگاه کردن به اطراف و سربرگردان
نگاه کردن به اطراف در نماز سؤال کردم؛  ی درباره ج امبرید: از پیگو لشهیعا

َعبْدِ «فرمود: 
ْ
يْٰطاُن ِمْن َصالِٰة ال ْتَِلُسُه الشَّ )؛ یی، ابوداود و نسای(بخار »ُهَو ِاْخِتالٌٰس �َّ

 .»دیربا یطان از نماز بنده میاست که ش یپنھان یک دزدی«

تَِفْت؛ فَاِِن الٰيَٰزاُل اُهللا «د: یفرما یز میو ن
ْ
َعبِْد َو ُهَو يِفْ َصالٰتِِه ٰما لَْم يَل

ْ
ُمْقِبًال يلَعَ ال

ََفَت ِانرَْصََف َ�نْهُ  اش است  وسته در نماز، متوجه بندهیخداوند پ«)؛ یی(ابوداود و نسا »اتلْ
که به اطراف نگاه نکند؛ پس اگر به اطراف نگاه کرد و به سمت راست و چپ،  یمادام

 .]»شود یاز او منصرف مد، یسر برگردان
ن یزم یھا را بر رو که لگن و دست ینشستن به صورت یعنی* مانند سگ نشستن؛ 

َ�ْن َ�ْقِر  ج نَٰهاِ�ْ رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو سرهینھاده و زانوھا را بلند نموده باشد. [ابوھر
يْ  ِٰفاِت ِك ادِلّ

ْ
ِٰفاٍت اَكتِل

ْ
ِب َو ِاتل

ْ
لَك

ْ
در  یثمی(مسند احمد و ھ »اثلَّْعلَِب  ، َو ِاقْٰعاٍء اَكِقْٰعاٍء ال

ع سجده ین که چون خروس نوک زنم و تند و سریمرا از ا ج امبریپ«د)؛ یمجمع الزوا
ن طرف و آن طرف ین که مانند روباه به اینم و از این که مانند سگ بنشیم و از اینما

 .]»فرمود ینگاه کنم، نھ
د: یگو سد. [انسیفرش نماش را در حالت سجده یخو ی* نمازگزار ھر دو بازو

ُجوِْد َو الٰيَبُّسُط اََحُدُ�ْم ِذٰراَ�يِْه، ِانِْبٰساَط اللكب«فرمود:  ج امبریپ  »ِاْ�تَِدلُْوا يِف السُّ
ک از شما مانند یچ ید و ھیت کنیدر سجده، اعتدال را رعا«و مسلم)؛  ی(بخار
 .»ش را پھن نکندیبازوھا سگ،

ِقْٰعاِء) َو اَْن َ�ْفرَتَِش  ج اٰكَن انلَّيِبُّ «د: یگو لشهیو عا
ْ

يْٰطاِن (اَال َ�نْٰ� َ�ْن ُ�ْقبَِة الشَّ
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بُعِ  ن که یاز نشستن مانند سگ، و از ا ج امبریپ«(مسلم)؛  »الرَُّجُل ِذٰراَ�يِْه ِافرِْتٰاَش السَّ
 .]»فرمود یش را در سجده ھمچون درندگان فرش کند، نھیفرد بازوھا

خشوع  ی، منافین کاریرا چنیش؛ [زیخو یدو بازون از ھر ی* باال زدن ھر دو آست
 و خضوع در نماز است.]

دن یر جامه] نماز خواندن؛ و حال آن که قدرت بر پوشیا تنھا با زی* تنھا با شلوار [
 باشد. یز دارا میراھن را نیپ

ش داد، در یجواب سالم را با زبان خو چه چنان* جواب دادن سالم با اشاره؛ [و اگر 
 گردد.] ینمازش فاسد من صورت یا

 * چھار زانو نشستن بدون عذر.
ده است. یچیش را بافته و آن را دور سرش پیخو یکه مو ی* نماز خواندن در حالت

ا بر یش را بر پشت سر خود یسر خو یاست که: مو ین معنیبه ا »عقص شعره«[و 

رَُجٍل يَُّصِل�ُْي َو ُهَو َمرَّ بِ  ج ِاْن�َ�ّ انلَّيِبَّ «ت شده است که: یسر خود بست. و روا یجلو
ْعِر، فَٰقاَل: َدْع َشْعرَ  ر یبه و معجم الکبیش ی(مصنف ابن اب »َك �َْسُجُد َمعَ َك َمْعُقوُْص الشَّ

ش را بافته و یخو یعبور کرد که در حال نماز، مو یاز کنار فرد ج امبریپ«)؛ یطبران
 .»کن تا با تو سجده کندت را رھا ین رو فرمود: موھایده بود. از ایچیآن را دور سرش پ

اُِمْرُت اَْن اَْسُجَد يلَعٰ َسبَْعٍة؛ الٰ اَُ�فُّ َشْعراً «فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عباسو 
به من امر شده تا بر ھفت عضو سجده برم؛ و در «)؛ یی، مسلم و نسای(بخار »وَّ الٰ ثَْو�اً 

 .]»سر و لباسم را جمع نکنم یحال سجده، مو
ان آن را برھنه یکه دور سرش را با دستمال بسته و م یر حالت* نماز خواندن د

 گذاشته باشد. یباق
ش در ھنگام رکوع و یا از پس پشت خویش رو یش را از پیخو ی * نمازگزار جامه

اُِمْرُت اَْن «د: یفرما یم ج امبریرا پیم آن که به خاک آلوده گردد؛ [زیسجده باال زند از ب
به من امر شده تا «)؛ یی، مسلم و نسای(بخار »الٰ اَُ�فُّ َشْعراً وَّ الٰ ثَْو�اً اَْسُجَد يلَعٰ َسبَْعٍة، 

 .]»سر و لباسم را جمع نکنم یبر ھفت عضو سجده برم؛ و در حال سجده، مو
ا بر دوش یش قرار دھد، ین طور که جامه را بر سر خوی* فروھشتن لباس. [ا

را از ھر جانب به ھم ھا  آن ن کهیاآن را رھا کند بدون  یاندازد و ھر دو سویش بیخو

الِٰة َو اَْن  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «د: یگو سرهیوست گرداند. ابوھریپ ْدِل يِف الصَّ نَٰ� َعِن السَّ
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ي الرَُّجُل فٰاهُ  َغِطّ از فروھشتن لباس و  ج امبریپ«)؛ ی(ابن ماجه، ابوداود و ترمذ »�ُّ
 .»فرمود یپوشاندن دھان در نماز نھ

 یعنی: َسدل«گفته است:  یخطابد: یگو ٣٤٧/٢ »عون املعبود«در  شمس الحق

 »ل االوطارين«در  یشوکانو » ن برسد.یکه به زم یفروھشتن لباس بر تن، به طور

ن است که مرد، بدون آن یا»: َسدل«گفته است:  »غريب احلديث«در  دهیابوعبد: یگو
چد، ید؛ اگر آن را به خود بپچد، آن را رھا کنیکه دو طرف لباسش را از جلو به خود بپ

 شود. یمحسوب نم سدل

چاند و یبا لباسش خود را بپ ین که کسیا یعنید: یگو »هناية«کتاب  ی سندهینو
 ی سندهین حالت به رکوع و سجده برود. نویش را داخل آن قرار دھد و به ھمیھا دست

شود. و گفته شده  یھا م  ر لباسیراھن و ساین، شامل پید: و ایدر ادامه گو »هناية«کتاب 

سرش قرار دھد و بدون آن که  یاست که شخص، وسط ازارش را رو یحالت »سدل«که 
 ش قرار دھد، آن را رھا کند.یھا شانه یدو طرف آن را رو

 ی ن ھمهی، در بسدلحمل کرد؛ چون  ین معانیا یث را بر تمامین حدیتوان ا یو م
ز ین یقو یآن، مذھب یمام معانمشترک بر ت یا ن حاالت مشترک است و حمل کلمهیا

 است.]
رون نکند. یش را از آن بیکه دستان خو یا دن به گونهیچی* خود را در جامه پ

ش را داخل آن قرار دھد و به یھا چاند و دستیبا لباسش، خود را بپ ین که کسیا یعنی[

ِالََح�ُِ�ْم ثَْو�ٰاِن، ِاٰذا اٰكَن «د: یفرما یم ج امبریرا پین حالت، به رکوع و سجده برود؛ زیھم
َُهودِ 

ْ
ْر بِِه َو الٰ �َْشتَِمُل ِاْشِتٰمالََة ايل ِ

يزَتَّ
ْ
 ثَوٌْب، فَل

ّٰ
ُ ِاال

َّ
يَُصِلّ ِ�يِْهٰما؛ فَاِْن لَّْم يَُ�ْن هل

ْ
(ابوداود)؛  »فَل
 چه چناننماز بگزارد؛ و اگر ھا  آن یدو لباس بود، در ھر دو یاز شما، دارا یکیھرگاه «

ان، آن را به دور یھودید و ھمچون یخود ازار نما یلباس بود، آن را براک ی یتنھا دارا
 .]»رون نباشدیاز آن ب یکه دستان و یا چد به گونهیخود نپ
 یر بغل راست خود قرار دھد و دو طرف آن را بر رویش را از زین که لباس خوی* ا

 اندازد.یش بیچپ خو ی شانه
ش را در حالت ین که قرائت خوی[ھمانند اام؛ یر حالت قی* خواندن قرائت در غ

 د.]یرکوع تمام نما
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] نفل؛ [مگر آن که از یدن رکعت اول در [ھر دو رکعت، از نمازھایگردان ی* طوالن

در  »سبّح اسم ربك االعىل« ی ت شده باشد؛ مانند خواندن سورهیا صحابه روای ج امبریپ

در  »قل هو اهللا احد«و  »الكافرونقل يا اهيا « یھا رکعت اول نماز وتر و خواندن سوره
دن رکعت اول، در یگردان یگفته است: طوالن سریامام ابوالدّوم و سّوم آن؛ و  یھا رکعت

 باشد.] یز مین /ن قول امام محمدیست؛ و ھمینفل، مکروه ن یھر دو رکعت از نمازھا
فرض، نفل و سّنت؛  یتر کردن رکعت دوم بر رکعت اول در تمام نمازھا [ ی* طوالن
ن یباشد که ا یمکروه م یکردن رکعت دوم بر رکعت اول در صورت یالبته طوالن

شتر باشد؛ یا بیه یسه آ ی تر نمودن رکعت دوم نسبت به رکعت اول، به اندازه یطوالن
تر کرد،  یا کمتر طوالنیه یدو آ ی رکعت دوم را بر رکعت اول، به اندازه چه چناناگر  یول

 باشد.] یت، نماز مکروه نمدر آن صور
ا در دو رکعت] از نماز فرض؛ [اگر یک رکعت [یک سوره در ی* تکرار کردن قرائِت 

 ز از حفظ داشت.]یر آن را نیغ چه چنان
ن یفرض؛ مثل ا یقصد در نمازھا یھا [از رو ب سورهی* قرائت سوره بر خالف ترت

را بخواند؛ ابن  »القارعه« ی و در رکعت دوم، سوره »تكاثر« ی که در رکعت اول، سوره

ُقْرآَن َمنُْكوْساً َ�ُهَو َمنُْكوٌْس «د: یگو سمسعود
ْ
 ال

َ
 یھقیبه و بیش ی(مصّنف ابن اب »َمْن قََرأ

 .»ب بخواند، واژگون خواھد شدیھر کس قرآن را برخالف ترت«مان)؛ یدر شعب اال
 یاه و از روسھو و اشتب یھا را از رو ب سورهیترت چه چنانناگفته نماند که اگر 

 باشد.] یمخالفت کرد، در آن صورت نماز مکروه نم یان و فراموشینس
 که یا ان دو سورهی[کوتاه]، م ی ک سورهیفرض،] با  ی* فاصله انداختن [در نمازھا

را  »تكاثر« ی ن که در رکعت اول، سورهیرا در دو رکعت خوانده است؛ [مانند اھا  آن

را ترک  »والعرص« ی ان آن دو، سورهیرا؛ و در م »مهزه« ی بخواند و در رکعت دوم، سوره
ھمانند  -بزرگ  ی ترک شده، سوره ی ، سورهچه چناناگر  یبگذارد؛ ول یو به جا

 باشد.] یدر آن صورت مکروه نم -بود  »آل عمران« ی سوره
افعال  ی از زمره ین کاریرا چنینماز؛ [ز یدر اثنا ی* استشمام کردن مواد خوشبو

 باشد.] ینماز نم
 ا دو بار باد زدن.یک ی]، یا با بادبزن [دستیخود  ی شتن را با جامهی* خو
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ا در یش از جھت قبله در حال سجده یخو یا پاھایھا  دن انگشتان دستی* برگردان

ِقبْلَِة َما اْستَٰطاعَ «د: یفرما یم ج امبریرا پیر آن؛ [زیغ
ْ
 ال

َ
ْه ِمْن اَْعٰضائِِه ِايل يُوَِجّ

ْ
تا «؛  »فَل

 .»ش را به سمت قبله بگرداندیخو ید اعضایکه امکان دارد، با ییجا

ُ «د: یگو بابن عمرز یو ن
ُ

ُْمٰ� َو ِاْسِتْقٰباهل َقَدُم ايلْ
ْ
الِٰة اَْن ُ�نَْصَب ال ِمْن ُسنَِّة الصَّ

يرُْسيٰ 
ْ
�ُلُوُْس يلَعَ ال

ْ
ِقبْلََة َو ال

ْ
ست که ن اینماز ا یھا از سّنت یکی«)؛ یی(نسا »بِاَٰصابِِعَها ال

چپ  یقبله بگرداند و بر پا یش را نصب کند و انگشتان آن را به سویراست خو یپا
 باشد.] ینماز، مکروه م یھا از سّنت یگفته شد، ترک سّنت چه چنانو  ».ندیبنش

 * ننھادن ھر دو دست بر دو زانو در حالت رکوع.

الِٰة ِمَن «: ج امبرید: پیگو سرهیرا ابوھریدن؛ [زیازه کشی* خم اتَلَّثٰاُؤُب يِف الصَّ
يَْكِظْم َما اْستَٰطاعَ 

ْ
يْٰطاِن، فَاِٰذا تَثٰائََب اََحُدُ�ْم فَل مه)؛ یح ابن خزیو صح ی(ترمذ »الشَّ

ازه یاز شما خواست خم یطان است؛ پس ھرگاه کسیدن در نماز از شیازه کشیخم«
 .»تواند آن را فرو برد یبکشد، تا م

روِن دست ین طور که بید آن را فرو بندد؛ ایغلبه کرد، با یوازه بر یخم چه چنانو 
 ش را بر دھانش بنھد.]یراست خو

نماز، [بدون مصلحت  یھا در اثنا ش و فروبستن چشمیخو یھا * بر ھم نھادن پلک
ش را به جھت حاصل شدن خشوع و خضوع در یچشمان خو چه چنانو عذر؛ و اگر 

ِاٰذا قٰاَم «د: یفرما یم ج امبریست. و پیمکروه ن ی، در آن صورت نماز و نماز، فروبست
 ٰ الِٰة فَال د یو مجمع الزوا ی(معجم االوسط طبران »َ�ْغِمْض َ�يْنَيِْه. اََحُدُ�ْم يِف الصَّ

 .]»ش را نبنددیستاد، پس چشمان خویاز شما به نماز ا یکیھرگاه «)؛ یثمیھ
نگاه کردن به آسمان. : یعنیآسمان [ یستن به سویھا در نگر * باال بردن چشم

اٰعِء يِف «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیابوھر َنَْتِهَ�َّ اَقْٰواٌم َ�ْن َرفِْعِهْم اَبْٰصارَُهْم ِعنَْد ادلُّ
َ

يل
ٰماءِ   السَّ

َ
الِٰة ِايل ُْخَطُفنَّ اَبْٰصارُُهمْ   الصَّ که در ھنگام دعا در  یآنان«)؛ یی(مسلم و نسا »اَْو تلَ

ن عملشان دست بکشند، ید از ایکنند؛ با یآسمان بلند م یسونماز، چشمانشان رابه 
 .]»شود یشان گرفته م یینایوگرنه به شدت، ب

 نماز. یدن و تمّدد دست و پا در اثنای* خرام
 ی: به عملعمل اندکنماز. [ یو حرکات کم در اثنا »عمل اندک«* انجام دادن 

ن امر غالب نشود یکند، ا یشخص نظر م یکه به سو یشود که بر گمان کس یگفته م
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 ل و حرکات اندکیعمل قلن رو، یست؛ از ایآن عمل، در حال نماز ن ی دھنده که انجام
را پاک  ینیا بیک بار دھان یاصالح صف جماعت، و  یبه جلو برداشتن برا یگام مانند:

 شود.] یدن نماز نمیکردن، باعث باطل گرد
 نماز و کشتن آن. ی* گرفتن شپش در اثنا

ِانَّ رَُسْوَل «د: یگو سرهیرا ابوھرینماز؛ [ز یش در اثنایو دھان خو ینیدن بیشان* پو
ي الرَُّجُل فٰاهُ  ج اهللاِ  َغِطّ الِٰة َو اَْن �ُّ ْدِل يِف الصَّ  ج امبریپ«)؛ ی(ابوداود و ترمذ »نَٰ� َعِن السَّ

 .]»فرمود یدن دھان در نماز، نھیاز فروھشتن لباس و پوشان
 در دھانش که مانع قرائت مسنونه گردد. یزی* نھادن چ

ل: گرما، سرما یاز قب یش [بدون آن که ضرورتیخو ی چ عمامهی* سجده کردن بر پ
 یر [ذین سجده کردن بر تصوین وجود داشته باشد؛] و ھمچنیا خشن بودن زمیو 

 روح.]
 ینیب ی هیاز ناح ی، بدون آن که عذریشانی* بسنده کردن در سجده تنھا بر پ

 ه باشد.داشت
 ان راه.ی* نماز خواندن در م

 ر؛ ھمچون] حّمام.یپست و حق یھا * نماز خواندن [در مکان
 * نمازگزاردن در ُمستراح [توالت].

نَٰ� اَْن  ج ِاّن�ّ�َ رَُسّوَل اهللاِ «ت شده است که: یرا روای* نماز خواندن در گورستان؛ [ز
 َ
ْ
ِر�ِْق َو يِف احل ِة َو قٰاَر�َِعِة الطَّ َمْقرَبَ

ْ
َمْجَزَرِة َو ال

ْ
َمْز�ِلَِة َو ال

ْ
ْ يِفْ َسبَْعِة َمٰواِطن: يِف ال اِم َو يَُّصِ�ّ مّٰ

بِِل َو فَْوِق َظْهِر َ�يِْت اهللاِ  ِ
ْ

از گزاردن نماز در  ج امبریپ«و ابن ماجه)؛  ی(ترمذ »َمٰعاِطِن اال
وسط راه؛ حمام؛ آغل و  دان؛ کشتارگاه؛ قبرستان؛ فرموده است: آشغال یھھفت مکان ن

 .]»کعبه ی استراحتگاه شتران؛ و فراز خانه
 ت او.یر، بدون رضاین غی* نمازگزاردن در زم

 .یدیمحل نجاست و پل یکی* نماز خواندن در نزد
را ی[ز ا باد شکم؛یا مدفوع و یشاب یاز پ یکی* نماز خواندن به ھنگام فشار 

ِة َطٰعاٍم وَّ الٰ َو َُهو «فرمود:  یدم که میشن ج امبرید: از پیگو لشهیعا الَٰصالَٰة حِبرَْضَ
َْخبَثٰانِ 

ْ
در حالت حاضر بودن غذا و فشار ادرار و مدفوع، «(مسلم، ابوداود)؛  »يُٰدافُِع اال

 .»ستین ینماز
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لُّ ِالََحٍد يُّْؤِمُن بِاِهللا َو «د: یفرما یز میو ن ْ َو ُهَو ٰحاقٌِن َحيتّٰ الَٰ�ِ ِخِر، اَْن يَُّصِ�ّ
ْ

َْوِم اآل ايلْ
َف  مان دارد، یز ایکه به خدا و روز رستاخ یکس یبرا«(ابوداود و ابن ماجه)؛  »َ�تََخفَّ
ھا  آن شتن را ازیست که در حال فشار ادرار و مدفوع، نماز بخواند، تا آن که خویحالل ن

 .]»سبک بگرداند
شود [و نماز با آن،  یکه مانع صّحت نماز نم یبا نجاست اندک* نماز خواندن ھمراه 

ا مکان یا بدن و یکند که آن نجاست اندک؛ بر جامه  ینم یبدون عذر جواز دارد. و فرق
 باشد. ینماز و

شاب، مدفوع و باد شکم مکروه است؛] مگر آن که یو گزاردن نماز به ھنگام فشار پ
رد،] یند و دوباره وضو بگیحاجت بنش یه قضاب چه چنانم آن داشته باشد که [اگر یب

تواند به ھمان حالت،  یا جماعت نماز را از دست بدھد؛ [که در آن صورت میوقت نماز 
ا نماز جماعت یم از دست دادن وقت نماز یب چه چنان] اگر یش را بخواند؛ ولینماز خو

ان یشکم، پا شاب و مدفوع و بادیرا نداشت، در آن صورت، مستحب است که به فشار پ
 ش را بگزارد.]یرد و نماز خویند؛ سپس وضو بگیحاجت نش ی: به قضایعنیبدھد؛ [

مقدار [که فرد نمازگزار در  یه و بیر و پست و فرومایحق یھا * نماز گزاردن در جامه
 د.یآ یرون نمیاشراف و بزرگان مردم، ب یبه سو ھا، آن مانند

ي ُ�َمرُ «ت شده است که: یروا
َ
ِ  رَُجالً  سَرأ تُ َك َ�َعَل ٰذل

ْ
يَْت لَْو ُكنُْت اَرَْسل

َ
َك . فَٰقاَل: اََرأ

ُ�نَْت َ�ُمرُّ يِفْ ِ�ٰيابِ 
َ
 َ�ْعِض انلّٰاِس، أ

ٰ
�ََّن سٰهِذِه؟ فَٰقاَل: الٰ. فَٰقاَل ُ�َمرُ َك ِايل : اَُهللا اََحقُّ اَْن َ�زَتَ
 ُ
َ

ر و یحق یھا د که در جامهیرا د یمرد سعمر«مه)؛ یح ابن خزیو صح یھقی(سنن ب »هل
از مردم  یبرخ یگزارد؛ بدو گفت: به نظر تو؛ اگر من تو را به سو یه نماز میفروما

ر. یگفت: خ ی؟ ویرو یه به نزد آنان میپست و فروما یھا ن لباسیا با ھمیبفرستم، آ
 .]»یین و آراسته نمایاو مز یشتن را برایخدا سزاوارتر است که خو فرمود: سعمر

و  یبه خاطر تواضع و فروتن ینه؛ و برھنه بودن سر و* نماز خواندن با سر برھ
ا به جھت خشوع و ی، یبه جھت عذر چه چناناگر  ینباشد؛ [ول یتضّرع و خاکسار
ان، سرش یو کرنش و تواضع و عجز و البه در بارگاه پروردگار جھان یخضوع و خاکسار

 ست.]یمکروه ن یرا برھنه کرد و نمازگزارد، در آن صورت، نماز و
که [نمازگزار سخت گرسنه  یاز خواندن در حالت حاضر بودن غذا؛ در صورت* نم

دم که یشن ج امبرید: از پیگو لشهیرا عایل داشته باشد؛ [زیباشد و] به غذا م
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َْخبَثٰانِ «فرمود:  یم
ْ

ِة َطٰعاٍم وَّ الٰ َو ُهَو يُٰدافُِع اال در حالت «(مسلم، ابوداود)؛  »الَٰصالَٰة حِبرَْضَ
 .»ستین یغذا و فشار ادرار و مدفوع، نمازحاضر بودن 

َعٰشاِء َو الٰ «د: یفرما یز میو ن
ْ
الُٰة، فَابَْدُؤْوا بِال ِاٰذا وُِضَع َعٰشاُء اََحِدُ�ْم وش ُاِ�يَْمِت الصَّ

 ِمنْهُ 
َ
ز یاز شما آورده شد و نماز ن یکیھرگاه شام «و مسلم)؛  ی؛ (بخار»َ�ْعَجْل َحيتّٰ َ�ْفُرغ

د تا آن که از خوردن ید و شتاب نکنین صورت نخست شام خود را بخورد؛ در آیبرپا گرد
 .]»دیفارغ شو

به نماز را فراھم گرداند و ُمخّل  یتوّجھ یو ب یکه اسباب دلمشغول یزی* ھر آن چ

تْٰياِن  ج َ�َ� انلَّيِبُّ «ت شده است که: یرا روایخشوع و خضوع نماز باشد؛ [ز ِ
ْ

َعِن اال
 بِ 

الِٰة َسْعياً َهْرَولَةِ لِلصَّ
ْ
ن که شخص، دوان دوان یکردند از ا ینھ ج امبریپ«)؛ ی(بخار »ال

 .»دیاینماز ب یبه سو
نقش و نگاردار نماز خواند؛ سپس  یدر لباس ج امبرید: پیگو لشهیز عایو ن

تُْوِ�ْ «فرمود: 
ْ
 ايَِبْ َجْهٍم؛ َو أ

ٰ
و  ی(بخار »بِاَنِْبٰجانِيَِّتهِ َشَغلَتِْ�ْ اَْعالُٰم ٰهِذهِ؛ ِاْذَهبُْوا بِٰها ِايل

ن لباس، مرا به خود مشغول یا ینقش و نگارھا«و ابن ماجه)؛  ییمسلم، ابوداود، نسا
م یه (لباس ساده و بدون نقش و نگار) او را براید و انبجانیابوجھم ببر یکرد، آن را برا

 .]»دیاوریب
 ھا، با انگشتان دست. حیات و تسبی* شمردن آ

 چه چناناگر  یش] در محراب [بدون عذر؛ ولی[با تمام بدن خوستادن امام ی* ا
مکان و  یا به جھت تنگیستاد و در محراب، سجده کرد؛ و یامام، خارج از محراب ا

ستاد، در آن صورت نماز مکروه یش در محراب ایوجود خو ی، با تمامیاندک بودن جا
 ست.]ین

ک گز باشد؛ ی ی آن به اندازه ی[مرتفع که بلند ی، در مکانییستادن امام به تنھای* ا

َفهُ ِانَّ «د: یگو سرا ابن مسعودیز
ْ
ٍء وَّ انلَّاُس َخل ِٰماُم فَْوَق يَشْ

ْ
ُقْوَم اال (سنن  »ُه نَٰ� اَْن �َّ

ز یستد و حال آن که مردم نین که امام در فراز بایکردند از ا ینھ ج امبریپ«)؛ یھقیب
 .]»در پشت سر او ھستند

 یکی چه چنانن بدون عذر؛ و اگر یی[گود و پا ینی، در زمییادن امام به تنھاستی* ا
 ست.]یستاد، نماز مکروه نیھا به ھمراه او ا یاز مقتد

و  ینمازگزاران که در آن، گشادگ یھا از صف ی* گزاردن نماز در پشت صف
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َن َمْن «د: یفرما یم ج امبریرا پیستادن او وجود دارد؛ [زیا یبرا یشیگنجا َسدَّ فُرَْجًة ِمّ
ُ َعرْشَ َدرَٰجاٍت 

َ
ُ َعرْشَ َحَسٰناٍت َو ُميِحَ َ�نُْه َعرْشَ َسِيّٰئاٍت وَّ ُرفَِع هل

َ
، ُكِتَب هل ِفّ (ابن  »الصَّ

او ده حسنه نوشته  ینماز را پر کند، برا یھا از صف یھر کس شکاف صف«ماجه)؛ 
 .»شود یافزوده م یگردد و ده درجه به و یشود و از او ده گناه، محو م یم

ِانَّ اَهللا َو َمالٰئَِ�تَُه يَُصلُّْوَن يلَعَ «فرمودند:  ج امبریت شده است که: پیز روایو ن
ُفوَْف؛ َو َمْن َسدَّ فُرَْجًة َرَ�َعُه اُهللا بِٰها َدرََجةً  ْ�َن يَِصلُْوَن الصُّ ِ

َّ
خدا و «(ابن ماجه)؛  »اذل

کنند. و ھر کس  یھا را به ھم وصل م صففرستند که  یدرود م یفرشتگانش، بر کسان
به درجاتش  یا نماز را پر کند، خداوند با آن، درجه یھا از صف یشکاف صف

 .]»دیافزا یم
 روح] وجود دارد. یر [موجودات ذیکه در آن، تصاو یا * نمازگزاردن در جامه
روح، وجود دارد؛  یر موجود ذیکه در آن، عکس و تصو ی* [نمازگزاردن در مکان

؛ یا در کنار ویو  یو یا رو به روی، یا پشت سر ویباشد،  یسر و یر، باالیواه] تصوخ
ر یا تصویباشد که سر آن، قطع شده باشد، و  یریا تصویر کوچک باشد؛ یمگر آن که تصو

که  یا ر، کوچک بود به گونهیتصو چه چنان: اگر یعنیباشد؛ [ یروح یر موجود ذیغ
ا یبود که سر آن قطع شده بود؛  یریا تصوید؛ یگرد یستاده، آشکار نمیشخص ا یبرا

 شود.] یبود، پس در آن صورت، نماز مکروه نم یروح یر ذیر غیتصو
وجود داشته باشد که  یدان ا منقل و آتشینمازگزار، تنور  یرو ین که در جلوی* و ا

. پرستان است ان و آتشیه با حالت مجوسین کار، شبیرا ایدر آن، اخگر آتش باشد؛ [ز
 شود.] ینمازگزار، شمع و چراغ و المپ بود، نمازش مکروه نم یرو یاگر در جلو یول

را یده وجود داشته باشد؛ [زیخواب ینمازگزار، گروھ یرو ین که در جلوی* ا
 ی رونما گردد که باعث خنده یا موردیخارج شود و  یزیچ ھا، آن احتمال دارد که از

ن احتماالت یگردد؛ و اگر ا یت و آزار ویا اذیو  یو سرافکندگ یا شرمسارینمازگزار 

اٰكَن «د: یگو یم لشهیرا عایوجود ندارد؛ ز یتیوجود نداشت، پس در آن صورت، کراھ
ِقبْلَِة، فَاِٰذا اَٰراَد اَْن يُّْوتَِر، ج رَُسْوُل اهللاِ 

ْ
ْ َصالَٰة اللَّيِْل لُكِّٰها َو اَنَا ُمْعرَتَِضٌة بَيْنَُه َو َ�ْ�َ ال  يَُصِ�ّ

گزارد و حال آن  یتمام شب، نماز تھجد م ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »اَْ�َقظِ�ْ فَاُْوتِرُ 
خواست نماز وتر  یو ھرگاه م ده بودم؛یده و خوابین او و قبله، دراز کشیکه من در ب
 .»خواندم یکرد و نماز وتر را م یدار میز بیبخواند؛ مرا ن
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ّ ُكنُْت اَُمدُّ رِْجِ�ْ «د: یگو یز میو ن ؛ فَاِٰذا َسَجَد، َ�َمَزِ�ْ  ج  يِفْ قِبْلَِة انِليِبِ َو َُهو يَُصِ�ّ
خواند،  ینماز م ج امبریکه پ یدر حال«و مسلم)؛  ی(بخار »فََرَ�ْعتُٰها، فَاِٰذا قٰاَم، َمَدْدتُٰها

رفت،  یبه سجده م یکردم. وقت یاو دراز م ی م را در حال خواب، در محل سجدهیپاھا
م یشد، دوباره پا یکه بلند م یکردم و وقت یکرد، من ھم آن را جمع م یم م را لمسیپا

 .]»کردم یرا دراز م
 یش در اثنای] خوینی[و ب یشانیکند از پ یت نمیکه او را اذ ی* پاک کردن خاک

 نماز.
ھا،]  گر سورهیر از آن [از دیکه غ یخاّص در نماز؛ به طور یا ن کردن سورهی* و مع

ا به جھت تبّرک ی، و یسوره بر و ینخواند؛ مگر آن که به خاطر سھولت و آسان یا سوره
د؛ ین و معلوم نمایرا در نماز، مع یا ، سورهج یاسالم یامبر گرامیجستن به قرائت پ

ن ی، معی: اگر سوره را به جھت عذریعنیست. [یمکروه ن یکه در آن صورت، نماز و
را  یا ، سورهج یاسالم یامبر گرامیقرائت پا به جھت تبّرک جستن به یساخت؛ و 

ر از دو ین که غیست. مثل ایمکروه ن ین کرد؛ در آن صورت، نماز ویمشّخص و مع
و اقتدا  یا به جھت تأّس یاد نداشته باشد؛ و یقرآن را  یھا از سوره یا گر سورهیسوره، د

 از نمازھا بخواند. یھا را در برخ از سوره یبرخ ج امبریبه پ
 از یا برخینمازھا  یست که در تمامیفرد نمازگزار، درست ن ی، برایطور کلّ  به یول

نمازھا،  یطور که در تمام نین کند؛ ایقرائت، مشّخص و مع یخاّص برا یا سوره ھا، آن
ز یگر را در نماز جاید یا فقط ھمان سوره را بخواند و خواندن سوره ھا، آن از یا برخی

 مکروه است. ین کاریز، چنیننداند؛ و در شرع مقّدس اسالم 
ھا را  از سوره یفرد نمازگزار، قرائت برخ چه چناننجاست که اگر ی، حال سؤال ایول

ا ین و مشّخص نکند؛ آیخودش مع یبرا یو حتم یاز نمازھا به صورت وجوب یدر بعض
از نمازھا قرائت  یھا در برخ از سوره یث وارد شده که برخین صورت، در احادیدر ا

بد و ثواب و  ھا، آن ار کند، با خواندنیرا اختھا  آن که اگر فرد نمازگزار یا گونه شود؟ به
 پاداش برسد؟

ث و یاز نمازھا، در احاد یھا در برخ از سوره ی؛ قرائت برخیآر د گفت:یدر پاسخ با
ار کند، یاز نمازھا اخت یرا در برخھا  آن ین طور که اگر کسیات وارد شده است؛ ایروا

از نمازھا که در  یھا در برخ ن سورهیاز ا یرسد؛ و قرائت برخ یو پاداش مبد و ثواب 
 اشاره شده عبارتند از: ھا بدانث یاحاد
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در رکعت اول نماز صبح روز جمعه، و خواندن  »امل تنزيل« ی خواندن سوره -١

و مسلم به  یدر رکعت دّوم آن، سّنت است. بخار »االنسان هل اتى عىل« ی سوره

 .سهرینقل از ابوھر
 »منافقون« ی ، در رکعت اول نماز جمعه و قرائت سوره»مجعه« ی خواندن سوره -٢

 .سرهیدر رکعت دوم آن، سّنت است. مسلم به نقل از ابوھر
در رکعت اول نماز جمعه، و خواندن  »سبّح اسم ربك االعىل« ی خواندن سوره -٣

در رکعت دوم آن، سّنت است. مسلم به نقل  »حديث الغاشية هل اتاك« ی سوره

 .سریاز نعمان بن بش
د ید فطر و عیع یدر رکعت اول نمازھا »سبّح اسم ربك االعىل« ی قرائت سوره -٤

فطر  یدر رکعت دوم نمازھا »حديث الغاشية هل اتاك« ی قربان، و خواندن سوره

 .سریز سّنت است. مسلم به نقل از نعمان بن بشیو قربان، ن
 ی فاتحه، سوره ی که در رکعت اول نماز وتر، پس از خواندن سوره است سّنتو  -٥

و در رکعت سوم، پس  »كافرون« ی فاتحه، سوره ی و در رکعت دوم، پس از سوره »اَعىل«

؛ لشهیت را ابوداود از عاین روایخوانده شود. ا »اخالص« ی فاتحه، سوره ی از سوره

ابن از  یو دارم سبن کعب یبن حنبل از اب؛ احمد سیاز عبدالرحمن بن ابز یینسا
 اند.] ت کردهیروا بعباس

 ینمازگزار، کس یرود که در آنجا، از جلو یکه گمان م ی* قرار ندادن ُستره در مکان

ٍة؛ َو «فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عمررا ید؛ [زیعبور و مرور نما  ُسرْتَ
ٰ

 ِايل
ّ

الٰ تَُصِلّ ِاال
مُ  َقِر�ْنَ َك رُّ َ�ْ�َ يََديْ الٰ تََدْع اََحداً �َّ

ْ
ُه، فَاِنَّ َمَعُه ال

ْ
تُٰقاتِل

ْ
مه)؛ یح ابن خزی(صح »؛ فَاِْن ايَٰب فَل

نماز تو عبور کند؛ و  یاجازه نده که از جلو ینماز نخوان مگر رو به ُستره؛ و به کس«
 .]»طان با او استیاگر اصرار بر عبور از جلو نمازت کرد، با او بجنگ، چون ش

َخاذِ  ِفي َفصٌل  تَرةِ  ِاتِّ ي َیَدِي  َبیَن  الَمارِّ  َدفُع  َو  السُّ  الُمَصلِّ

  �َستَِحبُّ  ،ُمُرورَه َظنَّ  إَِذا
َ

ن هل
َ
 .اإلِصبُعِ  ِغلِظ  يِف  فََصاِعًدا ِذَراٍع  ُطوَل  تَُ�ونُ  ُسرَتةً  يَغِرزَ  أ



 ٢٣١  نماز کتاب

نَّةُ  ن َوالسُّ
َ
َحدِ  ىلَعَ  َ�َعلََها وَ  ِمنَها يَّقُرَب  أ

َ
  وَ  َحاِجبَيهِ  أ

َ
َها يَصُمدُ  ال

َ
د لَم إِن وَ  ؛َصمًدا إِيل  َما َ�ِ

ا فَليَُخطَّ  يَنُصبُه   َخطًّ
ً

 .الِهَاللِ  ِمثَل  بِالَعرِض  :قَالُوا وَ  ؛ُطوال
َص  وَ  الَمارِّ  َدفعِ  تَركُ  َوالُمستََحبُّ  و بِاإلَِشاَرةِ  َدفُعه رُخِّ

َ
 وَ  ؛بَينَُهَما اجلَمعُ  ُكِرهَ  وَ  بِالتَّسِبيِح  أ

وِت  بَِرفعِ  يَدَ�ُعه وِ  بِاإلَِشاَرةِ  تَدَ�ُعه وَ  بِالِقَراَءةِ  الصَّ
َ
َصابِعِ  بَِظهرِ  اتلَّصِفيِق  أ

َ
 ىلَعَ  ايلُمَ�  أ

  وَ  ؛یاليرُسَ  َكفِّ  َصفَحةِ 
َ

نَّه َصوَ�َها تَرَ�عُ  ال
َ
  وَ  ؛فِتنَةٌ  ِأل

َ
ٌل  ،بِه َورَدَ  َما وَ  .الَمارَّ  ُ�َقاتُِل  ال  ُمَؤوَّ

نَّه
َ
 .�ُِسخَ  قَد وَ  ُمبَاحٌ  َوالَعَمُل  اَكنَ  بِ�

گاه و اجازه ندادن عبورکننده که از  سجده یدر جلو ُسترهرامون قرار دادن یفصل: پ
 نمازگزار عبور کند یجلو

نمازش عبور و مرور خواھد  یاز جلو یا ھرگاه نمازگزار، گمان برد که عبورکننده
رو ن فیش در زمیخو یرا در جلو یا ش مستحب است که ُسترهیکرد، در آن صورت برا

و  یز ُستره به درشتیشتر از آن باشد؛ و نیا بیک ذراع ی، ُسترهو طول آن  یکند که دراز
 تر از آن] باشد. میا ضخیانگشت [ یستبر

در  یا ُستره نمازگزار مستحب است که در وقت نماز خواندن، ی[به ھر حال، برا
نمازگزار و مانع نگاه کردن  یگران از جلویگاھش قرار دھد تا مانع عبور د سجده یجلو

 شود.ُستره  یاو، به آن سو
اعم از چوب، عصا  -نھد  یش میخو یاست که نمازگزار، آن را جلو یزی: چُسترهو 

، »ُستره«آن، ُمختل نگرداند. و  یاز جلو یا ن که نمازش را عبور گذرندهیتا ا -ره یو غ
مانند شتر  - یسوار ی لهیا وسی ن فرو برده شده ویکه در زم ییا عصایا ستون یوار یبا د

 کند. یدا میکه در مقابل خود قرار دھد و نماز بخواند، تحّقق پ -
 یپشتاست. و  پاالن شتر یپشت ی ، به اندازهیشرع ی ُستره ی ن اندازهیکمترو 

ک ذراع کمتر ید از ی، باُسترهارتفاع  یعنیباشد؛  یک ذراع می ی ، به اندازهپاالن شتر
 نباشد.

فرمود:  ج امبریت کرده است: پیبن طلحه که از پدرش روا یث موسیحد لیبه دل

» ِ َوٰراء ٰذل ٰ يُٰباِل َمْن َمرَّ يَُصلِّ َو ال
ْ
َرِة ِالرَّْحِل، فَل  »َك ِاٰذا وََضَع اََحُدُ�ْم َ�ْ�َ يََديِْه ِمثَْل ُمؤَخَّ

پاالن شتر را رو  یپشت ی به اندازه یزیاز شما چ یکیھرگاه «و ابوداود)؛  ی(مسلم، ترمذ
کند،  یآن، عبور م یکه از آن سو یخود قرار دھد، نمازش را بخواند و به کس یبه رو
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 .»توجه نکند
شان یکند که ا یت میروا ج امبریدر مورد ُستره از پ سحثمه یو سھل بن اب

ٍة وَّ يِلَْدُن ِمنْٰها،  ِاٰذا َص�ّٰ اََحدُ «فرمودند:   ُسرّتَ
ٰ

يَُصِلّ ِايل
ْ
يْٰطاُن َعلَيِْه ُ�ْم فَل الَٰ�ْقَطُع الشَّ

از شما خواست نماز بخواند، رو به  یکیھرگاه «و مستدرک حاکم)؛  یی(نسا »َصالٰتَهُ 
 .»طان نمازش را قطع نکندیک شود تا شیُستره نماز بخواند و به آن نزد

ٍة وَّ الٰ «فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عمرو   ُسرْتَ
ٰ

 ِايل
ّٰ

ُمرُّ َ�ْ�َ الٰتَُصِلّ ِاال تََدْع اََحداً �َّ
َقِر�ْنَ  َك،يََديْ 

ْ
ُه، فَاِنَّ َمَعُه ال

ْ
تُٰقاتِل

ْ
نماز نخوان مگر رو به «مه)؛ یح ابن خزی(صح »فَاِْن ايَٰب فَل

 ینماز تو عبور کند؛ و اگر اصرار بر عبور از جلو یاجازه نده که از جلو یُستره و به کس
 .]»او است طان باینمازت کرد، با او بجنگ، چون ش

َصّ�ٰ َو  ج ِانَّهُ «د: یگو سستد. [باللیک به ُستره بایو سّنت است که نمازگزار، نزد
ْن ثَالٰثَِة اَْذُرٍع  ٌْو ِمّ

َ
ٰداِر � ِ

ْ
که  ینماز خواند در حال ج امبریپ«)؛ ی(بخار »بَيْنَُه َو َ�ْ�َ اجل

 متر است. یسانت ٤٥، ذراع. و ھر »حدود سه ذراع بود وار، ین او و دیب ی فاصله

اةِ  ج اٰكَن َ�ْ�َ ُمَص�ّٰ رَُسْوِل اهللاِ «د: یگو سو سھل بن سعد ٰداِر، َمَمرُّ الشّٰ ِ
ْ
 »َو َ�ْ�َ اجل

 یعبور گوسفند ی وار، به اندازهیو د ج امبریپ ی ن محل سجدهیب«و مسلم)؛  ی(بخار
 .»فاصله بود

از دو جانب راست و چپ  یکین سّنت است که نمازگزار، ُستره را در یو ھمچن
: سّنت است که نمازگزار از جانب یعنیرد؛ [یآن قرار نگ یرو ش قرار دھد و روبهیخو

يُْت رَُسْوَل «د: یگو سرد. مقدادیآن قرار نگ یرو ستد و روبهیا چپ ُستره بایراست 
َ
ٰما َرأ

 َجَعلَُه يلَعٰ حٰ  ج اهللاِ 
ّ

 َ�ُموٍْد وَّ الَٰشَجَرٍة ِاال
ٰ

ْ ِايل َ ْ�رَِس َو الٰ يَْصُمُد يَُصِ�ّ
ْ

َ ْ�َمِن اَِو اال
ْ

اِجِبِه اال
ستون  یدم که به سویرا ند ج امبریھرگز پ«(ابوداود و مسند احمد بن حنبل)؛  »َصْمداً 

ش یا چپ خویا درخت را در جانب راست ینماز بگزارند مگر آن که آن ستون  یو درخت
 .]»گرفتند یآن قرار نم یرو دادند و روبه یقرار م

ش در یا چپ خویافت تا آن را در جانب راست یرا ن یزینمازگزار، چ چه چنانو اگر 
] بکشد. و یا به طور طولیرا در جھت طول [ ید خّط ین فرو برد، در آن صورت، بایزم

ن بکشد؛ ھمانند ی] بر زمیا به طور عرضیاند: خط را در جھت عرض [ ن گفتهیھمچن

َعُه َعصاً، «  د:یفرما یم ج امبریرا پیشکل؛ ز یھالل یخّط  یعنیھالل؛ [ ِاْن لَّْم يَُ�ْن مَّ
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يَُخطَّ َخّطاً 
ْ
را  یاگر به ھمراه نمازگزار، عصا نبود، پس خّط «(ابوداود و ابن ماجه)؛  »فَل

 .]»بکشد
ش دفع نکند و اجازه دارد یو مستحب است که نمازگزار، عبورکننده را با دستان خو

مکروه است که عبورکننده  ید؛ ولیدفع نما ح گفتنیتسبا با ی اشارهکه عبورکننده را با 
ت یکفا ھا، آن از یکیرا ید؛ [زی، ھر دو دفع نماح گفتنیتسبو ھم با  اشارهرا ھم با 

 ست.]ین یگریبه د یازیکند و ن یم
، ش به قرائتیخو یبلند کردن صداتواند عبورکننده را با  ین نمازگزار میو ھمچن

ن طور که با قسمت ید؛ ای، دفع نماکف زدنا با ی اشارهبا  د؛ وزن، عبورکننده رایدفع نما
جھت  یکف دست چپ خود بزند؛ ول یش، بر رویانگشتان دست راست خو یرونیب

ن کار، سبب یرا ایش را به قرائت، بلند نگرداند؛ زیخو یدفع کردن عبورکننده، صدا
 گردد. یفتنه م

د یکار نمایکند، جنگ و پ ینمازش عبور م یکه از جلو یتواند با کس یو نمازگزار نم
که  یر شدن با کسیدرگ ی درباره ج امبرین مورد [از پیر شود؛ و آنچه که در ایو درگ

ن طور که در یده است. ایل گردینمازگزار را دارد] وارد شده، تأو یقصد عبور از جلو
 ده است.یردبعدھا، منسوخ گ یاوائل اسالم بوده و عمل بدان، مباح و روا بوده، ول

گاه نمازگزار  سجده یکه از جلو یدن با کسیدر مورد جنگ بابن عمر: از یعنی[

ُمرُّ «فرمود:  ج امبریت است که پیکند، روا یعبور م ٍة؛ َو الٰ تََدْع اََحداً �َّ  ُسرْتَ
ٰ

 ِايل
ّ

ٰ الٰتَُصِلّ ِاال
َقِر�ْنَ َك َ�ْ�َ يََديْ 

ْ
ُه؛ فَاِنَّ َمَعُه ال

ْ
تُٰقاتِل

ْ
نماز نخوان مگر «مه)؛ یح ابن خزی(صح» ؛ فَاِْن ايَٰب فَل
تواند مانع او شود  ینماز تو عبور کند؛ تا م یاجازه نده که از جلو یرو به ُستره؛ و به کس

را او یکرد، با او بجنگد؛ ز یچیو اگر سرپ  نمازش عبور نکند؛ یآن که از جلو یبرا
 .»طان استیش

ده یگر، منسوخ گردید یاتیث، با رواین احادین باور است که ای، بر اکتاب ی سندهینو
 یاتیبعدھا با روا یبا نماز، مباح و روا بوده، ول یرا در اوائل اسالم، اعمال منافیاست؛ ز

 اند؛ از جمله:  دهیگر، منسوخ گردید

الِٰة لَُشْغالً ِانَّ يِفْ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سدبن ارقمیز و مسلم)؛  ی(بخار »الصَّ
است که با سخن گفتن،  یکار یعنینماز خواندن، خود مانع سخن گفتن است؛ «

 .»د دل به نماز مشغول باشدیست؛ بایسازگار ن
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را داده بود  یکس ی که در نماز، جواب عطسه یة بن حکم سلمیبه معاو ج امبریو پ

الَٰة الٰيَ «فرمود:  ْن الَكِٰم انلّٰاِس؛ ِانَّٰما ُهَو التَّْسِبيُْح َو اتلَّْكِبْ�ُ َو ِانَّ ٰهِذهِ الصَّ ٌء ِمّ ْصلُُح ِ�يْٰها يَشْ
ُقْرآنِ 

ْ
 ی ستهیز از سخنان مردم، شایچ چین نماز، ھیدر ا یبه راست«(مسلم)؛  »قَٰراَءُة ال
 .»ر و قرائت قرآنیح و تکبیگمان، نماز عبارت است از تسب یست؛ بیگفتن ن

باز نماز  یدانیا در میبزرگ  ینمازگزار، در مسجد چه چنانناگفته نماند که اگر 
 ینمازگزار از موضع ھر دو پا تا جا یرو یخواند، در آن صورت، عبور از جلو یم

ا در یکوچک،  ینمازگزار، در مسجد چه چنانست. و اگر ی، درست نیو ی سجده
 ینمازگزار از جا یرو یکردن از جلو گزارد، در آن صورت عبور یکوچک نماز م یا خانه

 باشد. یز نمیوار قبله، جایتا د یو یھر دو پا

ْ ٰماٰذا َعلَيِْه، لاَكَٰن «فرمود:  ج امبرید: پیگو سمیابوجھ ُمَصِ�ّ
ْ
ٰمارُّ َ�ْ�َ يََدِي ال

ْ
لَْو َ�ْعلَُم ال

ُمرَّ َ�ْ�َ يََديْ  ُ ِمْن اَْن �َّ
َّ

 یکه از جلو یآن کس«و مسلم)؛  ی(بخار »هِ اَْن يَِّقَف اَْرَ�ِعْ�َ َخْ�اً هل
شده است، چھل (سال،  یدانست که مرتکب چه گناھ یکند، اگر م ینمازگزار عبور م

 .»داد یح مینمازگزار ترج یا روز...) ؟ توقف را بر عبور از جلویماه 
ش را در معرض عبور مردم از یست که نماز خویز نینمازگزار، جا ین برایو ھمچن

نماز بگزارد که در آن،  ین که بدون ُستره در مکانیش قرار دھد؛ مثل ایخو یرو یجلو
 رد.یگ یار، انجام میعبور و مرور بس

را قرار  یا ش، ُسترهیخو یز مستحب است که در جلویشنماز نیامام و پ یو برا
گرفت؛ و  یار انجام میبود که عبور و مرور در آن، بس یدر مکان چه چنانبدھد؛ اگر 

ز به شمار ین یمقتد ی امام، ُستره ی را ُسترهیبه گرفتن ُستره ندارد؛ ز یازین یمقتد
 د.یآ یم

ِْحِتالَٰم َو «د: یگو بابن عباس
ْ

نَا يَْوَمئٍِذ قَْدنٰا َهْزُت اال
َ
ُت ٰراِكباً يلَعٰ اَتٰاٍن وَّ أ

ْ
اَْ�بَل

تٰاِن تَْرَ�ُع  ج رَُسْوُل اهللاِ 
ْ

ُت اال
ْ
ُت فَاَرَْسل

ْ
ل َ�َ�َ ، ِفّ ْ بِانلّٰاِس بِِمٰ�، َ�َمَررُْت َ�ْ�َ يََدِي الصَّ يَُصِ�ّ

 ِ ، فَلَْم ُ�نِْكْر ٰذل ِفّ ُت يِف الصَّ
ْ
َّ اََحدٌ َك َو َدَخل که سوار بر  یدر حال«و مسلم)؛  ی(بخار »يلَعَ

را  ج امبریقرار داشتم، آمدم و پدن به سّن بلوغ یرس ی بودم و در آستانه یماده خر
ن آمدم و ییصف عبور کردم و پا یخواند. از جلو یمردم نماز م یبرا یدم که در ِمنٰ ید

ن کار منع یچ کس مرا از ایماده خر را رھا کردم تا بچرد و من داخل صف شدم و ھ
 .]»نکرد
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ي َالَیکَرهُ  ِفیَما َفصٌل   ِللُمَصلِّ

يَ�َرهُ 
َ

  ال
َ

  وَ  الوََسِط  َشدُّ  هل
َ

ٌ  ال
ُّ

وِهِ  وَ  �َِسيٍف  َ�َق�
َ

  وَ  ؛حِبَرَ�ِته �َشتَِغل لَم ِاَذا �
َ

 إِدَخالِ  َعَدمُ  ال
ه وَ  فَرِجيِّه يِف  يََديهِ    وَ  ؛الُمختَارِ  ىلَعَ  ِشقِّ

َ
هُ  ال و لُِمصَحٍف  اتلَّوَجُّ

َ
و ُمَعلٍَّق  َسيٍف  أ

َ
 قَاِعدٍ  َظهرِ  أ

ُث  و َ�تََحدَّ
َ
و َشمعٍ  أ

َ
اٍج  أ ِحيِح  ىلَعَ  رِسَ ُجودُ  ؛الصَّ  ؛َعلَيَها �َسُجد لَم تََصاِو�رٌ  ِ�يهِ  �َِساٍط  ىلَعَ  َوالسُّ

َذاُهَما َخاَف  َعقَرٍب  وَ  َحيَّةٍ  قَتُل  وَ 
َ
َ�اٍت  لَو وَ  أ ظَهرِ  يِف  الِقبلَةِ  َعِن  ِاِ�َراٍف  وَ  برَِضَ

َ
  وَ  ؛األ

َ
 ال

ُكوِع  يِف  جِبََسِده يَلتَِصَق  َكيَال  ثَو�ِه بِنَفِض  بَأَس    وَ  الرُّ
َ

َاِب  ِمنَ  َجبَهِته بَِمسِح  ال وِ  الرتُّ
َ
 أ

َالةِ  ِمنَ  الِفَراِغ  بَعدَ  احلَِشيِش    وَ  الصَّ
َ

ه ِاَذا الَفَراِغ  قَبَل  ال و رَضَّ
َ
َالةِ  َعِن  َشَغلَه أ   وَ  الصَّ

َ
 ال

ِو�ِل  َغ�ِ  ِمن َعينَيه بُِموقِ  بِانلََّظرِ 
َ

  وَ  ؛الوَجهِ  حت
َ

َالةِ  بَأَس  ال  ؛َواللُُبودِ  َوالبُُسِط  الُفُرِش  ىلَعٰ  بِالصَّ
فَضُل 

َ
َالةُ  ،َواأل رِض  ىلَعَ  اَلصَّ

َ
و األ

َ
  وَ  .تُنِبتُه َما ىلَعَ  أ

َ
وَرةِ  بِِتكَرارِ  بَأَس  ال كَعتَ�ِ  يِف  السُّ  ِمنَ  الرَّ

 .انلَّفِل 

 ستینمازگزار مکروه ن یبرا ،در نماز ها که انجام آن یرامون اموریفصل: پ

 عبارتند از:]ست، یکه در نماز مکروه ن ی[امور
ش] را ببندد؛ یخو ینماز، وسط [قبا یست که در اثناینمازگزار مکروه ن ی* برا

عبادت و  یبرا یانگر آمادگیو ب یانت عورت وین کار، باعث حفاظت و صیرا ای[ز
 باشد.] یپرستش خدا م

ر آن را به کمر خود یا غیر ینماز، شمش یست که در اثناینمازگزار مکروه ن ی* و برا
به  یتوجھ یو ب یر، اسباب دلمشغولیکه حرکت و جنبش شمش ید، البته در صورتببند

 نباشد.] ینمازگزار فراھم نگرداند [و ُمخّل خشوع و خضوع نماز و ینماز را برا
نماز، ھر دو دست  یست که در اثناینمازگزار مکروه ن یو بنا به قول مختار، برا *

 داخل نگرداند. -که از پشت شکاف دارد  - ییش را در پالتویخو
 خته شده است.یکه آو یریا شمشیقرآن  ی* نماز گزاردن در روبه رو

 د.یگو یکه سخن م یا * نماز گزاردن در پشت سر مرد نشسته
 ح.یا چلچراغ]؛ بنا به قول صحیا چراغ [لوستر یشمع  یرو * نماز خواندن در روبه
 یروح] وجود دارد؛ البته در صورت یر [ذیکه در آن، تصاو ی* سجده کردن بر فرش

 ش قرار داشته باشند.]یر پایر سجده نکند [بلکه در زین تصاویکه بر ا
م و ترس داشته باشد؛ یب ھا، آن تیکه از آزار و اذ ی* کشتن مار و عقرب؛ در صورت
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زگزار از جھت فرد نما ھا، آن با دو ضربه باشد و به ھنگام کشتنھا  آن اگر چه کشتن

ِانَّ رَُسْوَل «د: یگو سرهیرا ابوھریقبله منحرف گردد؛ بنا به قول ظاھرتر [در مذھب؛ ز
َيَّةِ  ج اهللاِ 

ْ
َعْقَرِب َو احل

ْ
الِٰة: اَل َْسوََديِْن يِف الصَّ

ْ
مه و ابن ماجه)؛ یح ابن خزی(صح »اََمَر بَِقتِْل اال

 .]»به کشتن عقرب و مار در نماز، امر فرمودند ج امبریپ«
ن کار، یاندک] تکان دھد، تا با ا یش را [با عملیخو ی ندارد که جامه ی* و اشکال

 اش در حالت رکوع، به بدنش نچسبد. جامه
ش را از خاک یخو یشانیندارد که پس از فارغ شدن از نماز، پ ین اشکالی* و ھمچن

 د.یاک نماا از علف [و خار و خاشاک] پی
ش از فارغ شدن ینماز و پ یش را در اثنایخو یشانیدارد که پ ین اشکالی* و ھمچن

ا او را از نمازش یکند،  یت میکه او را اذ یا علفیا خار و خاشاک] و یاز نماز، از خاک [
 د.یگرداند، پاک نما یبه خود مشغول م

که  یالبته در صورتباشد؛  یز مکروه نمیدو چشم ن ی * و نگاه کردن به گوشه

فََصلَّيْٰنا  ج ِاْشتَيٰك رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو سده نشود. [جابریصورت از جھت قبله، برگردان
ْٰنا 

َ
ََفَت ِايل ْٰنا َ�َقَعْدنٰا فََرأنٰاَوٰراَءُه َو ُهَو قٰاِعٌد؛ فَاتلْ

َ
و ابوداود)؛  یی(مسلم، نسا »ِ�ٰياماً فَاَٰشاَر ِايل

م؛ یخواند، ما به او اقتدا کرد یکه نشسته نماز م یحال ض بود؛ و دریمر ج امبریپ«
 .] »میم؛ به ما اشاره کرد و ما نشستیا ستادهید که ایسپس توجه به ما کرد و د

ندارد؛ و بھتر آن است که  ی] و َنَمد اشکالیچه [قالیفرش، قال ی* نمازگزاردن بر رو
اند [ھمانند: یرو ین، آن را میگزارده شود که زم یزیا بر آن چین یخود زم ینماز بر رو

و  یو خاکسار ین کار به تواضع و فروتنی؛ چون ایرستن یزھایر، علف، چمن و چیحص
 تر است.] کیخشوع، نزد

نفل تکرار گردد؛  یک سوره در دو رکعت از نمازھایندارد که  ین اشکالی* و ھمچن

اِحَدٍة يَُ�رِّ  ج ِانَّهُ «را نقل شده که: ی[ز ِدهِ قٰاَم بِآيٍَة وَّ و ابن ماجه)؛  یی(نسا »رُٰها يِفْ َ�َهجُّ
ش تکرار ین طور که آن را در نماز تھّجد خویستاد؛ ایه به نماز ایک آیبا  ج امبریپ«
 .]»کردند یم
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َالةِ  َقطَع  ُیوِجُب  ِفیَما َفصٌل   َذاِلَك  َغیرِ  َو  ُیِجیُزه َما َو  الصَّ

ُب  َالةِ  قَطعُ  َ�ِ   بِالُمَص�ِّ  َملُهوٍف  بِاِسِتَغاثَةٍ  الصَّ
َ

َحدِ  بِِنَداءِ  ال
َ
بََو�هِ  أ

َ
قَةِ  َقطُعَها َ�ُوزُ  وَ  ؛أ  �رَِسَ

و َ�نَمٍ  ىلَعَ  ِذئٍب  َخوِف  وَ  ،ِلَغِ�ه لَو وَ  ِدرَهًما �َُساوِي َما
َ
عَ�  تََردِّي َخوِف  أ

َ
وِه وَ  برِئٍ  يِف  أ

َ
�. 

ِ  َموَت  الَقابِلَةُ  َخافَِت  ِاَذا وَ 
َ

  وَ  الَودل
َّ

َالةَ  بِتَأِخ�َِها بَأَس  فََال  إِال ِ  ىلَعَ  تُقِبُل  وَ  الصَّ
َ

 وَ  ؛الَودل
و اللُُّصوِص  ِمنَ  َخاَف  ِاَذا الُمَسافِرُ  َكَذا

َ
اِع  أ ِر�ِق  ُ�طَّ   َجازَ  ،الطَّ

َ
 .الَوقِتيَّةِ  تَأِخ�ُ  هل

َالةِ  تَارِكُ  وَ  مُ  ِمنهُ  �َِسيَل  َحىتَّ  َشِديًدا رَضً�ا يرَُضُب  ،َكَسًال  َعمًدا الصَّ  َحىتَّ  ُ�بَُس  وَ  ادلَّ
  وَ  ؛َرَمَضانَ  َصومِ  تَارِكُ  َكَذا وَ  ؛َهايَُصلِّيَ 

َ
  يُقتَُل  ال

َّ
و َجَحدَ  ِاَذا إِال

َ
َحِدِهَما ِاستََخفَّ  أ

َ
 .بِأ

گرداند و آنچه که قطع نمودن نماز  ین آنچه قطع کردن نماز را واجب مورامیفصل: پ
 احکام و مسائل]گر یر آن [از دیکند و غ یز میرا جا

 یادرسیشده، فرد نمازگزار را به فر یکه بدو ظلم و تعّد  یده و کسیفرد ستمد ھرگاه
قادر است؛] در آن صورت  یز بر رفع ظلم و ستم از ویو کمک فراخواند [و او ن یاریو 

 او بشتابد.] یاریش را قطع کند [و به کمک و یبر نمازگزار واجب است که نماز خو
از پدر و مادر او را صدا بزنند،  یکی چه چنان ست که اگرینمازگزار واجب ن یبرا یول

ش را قطع ید بدون ضرورت و عذر، نماز خوینبا یعنید. (یش را قطع نماینماز خو
 د.)ینما

را که  یند که دزد،] مالیکه [نمازگزار بب یز است در صورتین قطع نماز جایو ھمچن
 یعنیز باشد؛ [یگر نید یک درھم است، به سرقت ببرد؛ اگر چه آن مال، از فردیبرابر با 

د که یرا د یدزد چه چنانش را قطع کند اگر یز است که نماز خوینمازگزار جا یبرا
ا از یباشد  یدزد؛ خواه آن مال از خود و یک درھم است میبا  یرا که مساو یمال
 بًا سه گرم نقره است.]ی: برابر با تقرک درھمی، و یگرید

م آن داشته باشد که گرگ، به یکه ب یز است در صورتین قطع نماز جایو ھمچن
ا امثال آن [از ینا، در چاه یم آن داشته باشد که شخص نابیا بیور شود؛  گوسفندان حمله

ش را قطع کند ین رو، بر نمازگزار واجب است که نماز خویافتد؛ [از ایل: گودال] بیقب
د که اگر یاست و ترس یا به گودالید که در ُشُرف افتادن به چاه یرا د یینایاگر ناب
 افتد.]یا گودال بینکند، در چاه  ییاو را راھنما چه چنان

ش مشغول شود،] یبه نماز خو چه چنانم آن داشت که [اگر یو ھرگاه قابله و ماما، ب
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ا مادر، تلف گردد، و ھالک یبّچه  یاز اعضا یا عضویرد [و یبّچه [در شکم مادرش] بم
بر گمانش غالب بود، در آن ھا  آن یاز اعضا یوا تلف شدن عضیشدن بچه و مادر و 

در  چه چنانا اگر یر اندازد و یواجب است که نمازش را از وقت آن به تأخ یصورت بر و
 د.]ینماز بود، آن را قطع نما

بر ھا  آن یاز اعضا یا تلف شدن عضویھالک شدن بچه و مادر و  چه چنانو اگر 
ر یش را از وقت آن به تأخیارد که نماز خوند یگمانش غالب نبود، در آن صورت اشکال

 آورد. یاندازد و به [َرتق و َفتق امور] بچه رو
م و ترس داشت، در آن صورت یا راھزنان بین ھرگاه مسافر از دزدان یو ھمچن

 اندازد.یر بیش را به تأخیخو یز است که نماز وقتیش جایبرا
 یاز ھواھا یرویو به خاطر پا یبه دن ی[و سرگرم یتنبل یکه به قصد و از رو یو کس

د] به یر شود و بایب و تعزید [تأدیکند، با ی] نماز را ترک میطانیش یھا و وسوسه ینفسان
نماز نپردازد؛  یکه به ادا یگردد و تا ھنگام یزده شود تا خون از اندام او جار یحّد 

 ن منوال است.یز به ھمیروزه ن ی ماند؛ و حکم ترک کننده یم یدر زندان باق
ا یا روزه را انکار کند و یکه وجوب نماز  یشود، مگر زمان ی، کشته نمین فردیو چن

 از نماز و روزه را سبک و خوار بشمارد. یکی
 شوند: یم می[به ھر حال، افراد تارک نماز و روزه، به دو گونه تقس

ا سبک و خوار یاگر نماز نخواندن و روزه نگرفتن به خاطر انکار وجوب آن،  -١
اجماع  به ین کسیا به مسخره گرفتن حرمت ترک آن باشد، چنیشمردن آن، 

 گاهیرا واجب بودن نماز و روزه و مقام و جایمسلمانان، مرتد و کافر است؛ ز
 ایباشد، ھا  آن ن است؛ و ھر کس منکر وجوبیات دیضرور ی از زمره ھا، آن
ب نموده و در قلب او یرا تکذ ج امبریرا خوار و سبک بشمارد، خدا و پھا  آن
 مان وجود ندارد.یا یخردل ی دانه ی به اندازه یحتّ 

ا و به خاطر یبه دن یو سرگرم یتنبل ینماز نخواندن و روزه نگرفتن، از رو -٢
ن مورد، یباشد که در ا یطانیش یھا و وسوسله ینفسان یاز ھواھا یرویپ

ا فاسق؟ اگر فاسق ین فرد کافر است یا اینظر دارند که آ دانشمندان اختالف
 یکردن او کاف یر، زدن و زندانیا به عنوان تعزیا کشتن او واجب است یباشد، آ
 است.
شود و واجب  ی، با ترک نماز و روزه، فاسق مین کسید: چنیگو /فهیامام ابوحن
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 یرجا یزد تا خون از اندام و ید او را به حّد یر کرد و بایب و تعزیاست که او را تأد
 بماند. ینماز و گرفتن روزه نپردازد، در زندان باق یکه به ادا یگردد و تا ھنگام

شود  یفاسق است و کافر نم ین کسیند: چنیگو یم /یو امام شافع /امام مالک
ست، بلکه اگر بر ترک نماز و روزه، اصرار ین یکردن او کاف یانه زدن و زندانیتاز یول

 کشته شود. ،ید به عنوان حّد شرعید، باینما
د: نماز نخوان، کافر است و خارج یگو یات خود مین روای، در مشھورتر/امام احمد

جز قتل ندارد؛ و واجب است که از او  یگردد و مجازات یم یتلّق  »مارق«ن و یاز د
رفت، او را رھا یرا به اسالم بازگردانند؛ اگر پذ ینماز، و ید، و با ادایبخواھند که توبه نما

 رفت، گردن او را بزنند.]ینپذ کنند و اگر





 

 
 
 
 
 

 رامون نماز وتریباب: پ



 

 
 الِوترِ  َباُب 

  وَ  بِتَسِليَمةٍ  َرَ�َعاٍت  ثَالُث  ُهوَ  وَ  ؛َواِجٌب  الِوترُ 
ُ
 وَ  ُسوَرةً  وَ  الَفاحِتَةَ  ِمنهُ  َر�َعةٍ  لُكِّ  يِف  يَقَرأ

َ�ِ  َرأِس  ىلَعَ  َ�ِلُس 
َ

ويل
ُ
دِ  ىلَعَ  يَقترَِصُ  وَ  ِمنهُ  األ   وَ  التََّشهُّ

َ
 .لِلثَّاثِلَةِ  ِ�يَاِمهِ  ِعندَ  �َستَفِتحُ  ال

  ِاَذا وَ 
َ
وَرةِ  قَِراَءةِ  ِمن فََرغ ُذنَيهِ  ِحَذاءَ  يََديهِ  َرَ�عَ  ِ�يَها السُّ

ُ
َ  ُ�مَّ  أ  قَبَل  قَائًِما َ�نََت  وَ  َكربَّ

ُكوِع  يعِ  يِف  الرُّ نَةِ  مَجِ   وَ  ؛السَّ
َ

 .الِوترِ  َغ�ِ  يِف  يَقنُُت  ال
اَعءُ  :َمعنَاهُ  ،َوالُقنُوُت  ن ُهوَ  وَ  .ادلُّ

َ
ُقوَل  أ  وَ  �َستَغِفُركَ  وَ  �َستَهِديَك  وَ  �َستَِعينَُك  إِنَّا اَللَُّهمَّ « :�َّ

َك  َ�تُوُب 
َ

ُ  وَ  بَِك  نُؤِمنُ  وَ  ِايل   وَ  �َشُكُركَ  لُكَّه اخلَ�َ  َعلَيَك  نُثِ�  وَ  َعلَيَك  َ�تََو�َّ
َ

 وَ  نَ�ُفُركَ  ال
لَعُ 

َ
َك  وَ  �َسُجدُ  وَ  نَُص�ِّ  لََك  وَ  نَعبُدُ  إِيَّاكَ  اَللَُّهمَّ  يَّفُجُركَ  َمن نرَُتكُ  وَ  �

َ
ِفدُ  وَ  �َسىَع  ِايل

َ
 نَرُجو �

ىَش  وَ  رمََحتََك 
َ

ارِ  اجِلدَّ  َعَذابََك  إِنَّ  َعَذابََك  �  وَ  َوآهِلِ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  اهللاُ  َص�َّ  وَ  ؛ُملِحٌق  بِالُكفَّ
 ».َسلَّمَ 

  َوالُمؤَ�مُّ 
ُ
عَ  ِاَذا وَ  ؛اَكِإلَمامِ  الُقنُوَت  يَقَرأ اَعءِ  يِف  اِإلَمامُ  رَشَ مَ  َما بَعدَ  ادلُّ بُوُ�وُسَف  قَاَل  ،َ�َقدَّ

َ
 أ

دٌ  قَاَل  وَ  .َمَعه يَقَرُءونَه وَ  ُ�تَابُِعونَه :اهللاُ  رمَِحَهُ    :ُ�َمَّ
َ

نُونَ  لِ�ن وَ  ُ�تَابُِعونَه ال  .يَُؤمِّ
اَعءُ  َا وَ  اَعفَيَت  ِ�يَمن اَعفِنَا وَ  َهَديَت  ِ�يَمن بَِفضِلَك  ِدنَااهْ  اَللَُّهمَّ « :َهَذا ُهوَ  َوادلُّ

َّ
 ِ�يَمن تََونل

َت 
َّ

َا بَارِك وَ  تََويل
َ

عَطيَت  ِ�يَما نل
َ
  وَ  تَقيِض  إِنََّك  قََضيَت  َما رَشَّ  َوقِنَا أ

َ
  إِنَّه َعلَيَك  يُقيَض  ال

َ
 ال

َت  َمن يَِذلُّ 
َ

  وَ  َوايل
َ

َت  وَ  َر�َّنَا َ�بَاَر�َت  اَعَديَت  َمن يَِعزُّ  ال
َ

دٍ  ىلَعَ  اهللاُ  َص�َّ  وَ  َ�َعايل  وَ  َوآهِلِ  ُ�َمَّ
 »َسلَّمَ  وَ  َصحِبهِ 

اٍت  ثََالَث  »يِل  اغِفر اللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  ،الُقنُوَت  ُ�ِسِن  لَم َمن وَ  و ؛َمرَّ
َ
نيَا يِف  آتِنَا َر�َّنَا« أ  ادلُّ

و ؛»انلَّارِ  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنَةً  اآلِخَرةِ  يِف  وَ  َحَسنَةً 
َ
 ».رَبِّ  يَا رَبِّ  يَا رَبِّ  يَا« أ

ظَهرِ  يِف  َساِكتًا ُ�نُوتِهِ  يِف  َمَعهُ  قَامَ  ،الَفجرِ  يِف  يَقنُُت  بَِمن یِاقتَدَ  ِاَذا وَ 
َ
 يِف  يََديهِ  يُرِسُل  وَ  ؛األ

َره وَ  الِوترِ  يِف  الُقنُوَت  �يَِسَ  ِاَذا وَ  .َجنبَيهِ  ُكوِع  يِف  تََذكَّ وِ  الرُّ
َ
فعِ  أ   ،ِمنهُ  الرَّ

َ
 َ�نََت  لَو وَ  .يَقنُُت  ال

ُكوِع  ِمنَ  َرأِسه َرفعِ  بَعدَ    ،الرُّ
َ

ُكوعَ  يُِعيدُ  ال هوِ  �َسُجدُ  وَ  الرُّ  َ�َلِّهِ  َعن الُقنُوِت  لَِزَوالِ  لِلسَّ
صِ�ِّ 

َ
و الُقنُوِت  قَِراَءةِ  ِمن الُمقتَِدي فَِراِغ  قَبَل  اِإلَمامُ  َرَ�عَ  لَو وَ  .األ

َ
وِعهِ  قَبَل  أ  َخاَف  وَ  ِ�يهِ  رُشُ

ُكوِع  فَوَت  مَكنَه إِن الُمؤَ�مُّ  بِه يَأيِت  ،الُقُنوَت  اِإلَمامُ  تََركَ  لَو وَ  إَِماَمه تَاَ�عَ  ،الرُّ
َ
 اِإلَمامِ  َ�ةُ ُمَشارَ  أ
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ُكوِع  يِف    وَ  الرُّ
َّ

 تَاَ�َعه إِال
درَكَ  لَو وَ 

َ
 .بِه ُسِبَق  ِ�يَما يَأيِت  فََال  ؛لِلُقنُوِت  ُمدِر�ً  اَكنَ  ،الِوترِ  ِمنَ  اثلَّاثِلَةِ  ُرُكوِع  يِف  اِإلَمامَ  أ

فَضُل  ،َرَمَضانَ  يِف  اجلََماَعةِ  َمعَ  َصَالتُةُ  وَ  .َ�َقط َرَمَضانَ  يِف  جِبََماَعةٍ  يُوتِرُ  وَ 
َ
َدائِهِ  ِمن أ

َ
 ُمنَفرًِدا أ

ِحيحُ  ُهوَ  :قَاَل  ؛َخان قَايِض  ِاخِتيَارِ  يِف  اللَيِل  آِخرَ  حَ  وَ  .الصَّ  .ِخَالفَه َغُ�ه َصحَّ



 

 
 رامون نماز وتریباب: پ

؛ َ�َمْن لَّْم يُْوتِْر فَلَيَْس ِمنّٰا«د: یفرما یم ج امبریواجب است. [پ نماز وتر ِوتُْر َحقٌّ
ْ
 »اَل

 .»ستیحق است؛ پس ھر آن کس که آن را نخواند، از ما نوتر «(ابوداود)؛ 

ِوتْرَ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیو ابوھر
ْ
و مسلم)؛  ی(بخار »ِانَّ اَهللا ِوتٌْر ُ�ِبُّ ال

: در ذاتش یعنی، خداوند وتر است. »خداوند وتر (تنھا) است و نماز وتر را دوست دارد«
ه و یچ شبیدر صفاتش تنھا است و ھ م است ویه و تقسیرقابل تجزیتنھا است و غ

 ندارد. یا دھنده یاریک و یچ شریست، و در افعالش تنھا است و ھیاو ن یبرا یمانند

ُقْرآِن! «فرمود:  یخواند و م یوتر م ج امبرید: پیگو سطالب یبن اب یو عل
ْ
يٰا اَْهَل ال

ِوتْرَ 
ْ
ِبُّ ال اھل قرآن! نماز وتر  یا«)؛ ییو نسا یذ(ابن ماجه، ترم »اَْوتُِروا فَاِنَّ اهللا ِوتٌْر �ُّ

 .»د؛ چرا که خداوند وتر (تنھا) است و وتر را دوست داردیبخوان
ا به قصد ترک گردد، در آن ی یبه فراموش چه چنانن رو، نماز وتر واجب است و یاز ا

ک یاست با  سه رکعت، نماز وترباشد.] و  یصورت قضا آوردن آن بر مسلمان، واجب م

  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «ت شده است که: یرا روای[ز؛ سالم دادن
ّٰ

�َُسِلُّم ِاال
ّٰ

اٰكَن يُْوتُِر بِثَالٍٰث ال
خواندند و تنھا در آخر سه  یسه رکعت وتر م ج امبریپ«(مستدرک حاکم)؛  »يِفْ آِخرِِهنَّ 

 .»دادند یرکعت، سالم م
شود؛ و  یزارده منماز، فرض عشاء و دو رکعت سّنت آن، گ ی، پس از ادانماز وترو 

ن، خواندن نماز وتر، پس از یست. بنابرایش از خواندن فرض عشاء روا نیگزاردن آن پ
ک سوم آخر شب، یخواندن آن در  یز است؛ ولینماز عشاء تا طلوع صبح صادق جا

 دارد. یشتریپاداش ب

ِل اللَّيِْل َو ؛ ج ِمْن لُكِّ اللَّيِْل قَْد اَْوتََر رَُسْوُل اهللاِ «ت است: یروا لشهیاز عا ِمْن اَوَّ
َحرِ   السَّ

َ
)؛ ی، ابوداود و ترمذیی، مسلم، نسای(بخار »اَوَْسِطِه َو آِخِرهِ، فَاْ�تَٰ� ِوتُْرُه ِايل

در تمام شب وتر را خوانده است؛ در اول، وسط و در آخر شب و وتر او به  ج امبریپ«
 .»شد یم یسحر منتھ

شود، مستحب است که وترش را اول دار نیم دارد آخر شب بیکه ب یکس یو برا
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ر یشود، تأخ یدار میکند آخر شب ب یکه گمان م یکس یبرا که ھمچنانشب بخواند، 
 آن سّنت است.

چه وقت نماز وتر «؛  »َميٰت تُْوتُِر؟«فرمود:  سبه ابوبکر ج امبرید: پیگو سابوقتاده

چه وقت « ؛»تُْوتُِر؟َميٰت «فرمود:  سگفت: قبل از آن که بخوابم. به عمر» ؟یخوان یم
به  ج امبریخوانم. پ یشوم و وتر م یخوابم و بعد بلند م ی. گفت: م»؟یخوان ینماز وتر م

َوِ�يَْقةِ «فرمود:  سابوبکر
ْ
ِْزم اَْو بِال

َ
حل

ْ
و به » یاط کردیو احت یکار محکم«؛ »اََخْذَت بِا

ةِ «فرمود:  سعمر ُقوَّ
ْ
(ابوداود، ابن ماجه ». بودرو یکارت ھمراه با قدرت و ن«؛ »اََخْذَت بِال

 مه).یح ابن خزیو صح
ستادن، نماز وتر را یست که شخص نمازگزار با وجود داشتن قدرت بر ایز نیو جا

ست که نماز وتر را سوار بر مرکب بخواند؛ مگر آن که ین روا نینشسته بخواند؛ و ھمچن
 داشته باشد.] یعذر

گر به ھمراه آن ید یا اتحه و سورهف ی از نماز وتر، سوره یو نمازگزار، در ھر رکعت
دھد؛] و پس از خواندن دو رکعت از وتر،  یھا انجام م که در نوافل و سّنت بخواند [چنان

را  یزیند و در تشّھد [اول]، تنھا به خواندن تشّھد اکتفا کند و بر آن چیتّشھد بنش یبرا
 د.یفزاین

را  ...»اللهم و بحمدكسبحانك «زد، یخ یرکعت سوم برم یکه به سو یو ھنگام

د]؛ و چون از قرائت سوره در رکعت سوم یز نگویرا ن »اعوذ باهللا«ن ینخواند [و ھمچن
ش ید و پیر بگویتکب آنگاهش بلند کند؛ یھا ش را تا برابر گوشیخو یھا فارغ شد، دست
ستاده است، قنوت را بخواند؛ و خواندن قنوت در نماز وتر، در یکه ا یاز رکوع، در حال

 ام سال واجب است.تم

است. [و سّنت است که در قنوت،  یش به درگاه الھیایدعا و ن ی؛ به معنا»قنوت«و 

 ن است:یده است؛] و آن دعا اینقل گرد سخوانده شود که از عبدالله بن مسعود ییدعا

ُ َك َو نُْؤِمُن بِ َك َو �َْستَْغِفرُ َك اَللُّٰهمَّ ِانّٰا �َْستَِعيْنُ « ، َو َك َو نُثِْ�ْ َعلَيْ َك َعلَيْ َو َ�تََو�َّ َ�َْ
ْ
اخل

ْلَُع َو َ�رْتُ َك َو الٰنُْ�ُفرُ َك �َْشُكرُ  ْفُجرُ ُك َو �َ َ َك ؛ اَللُّٰهمَّ ِايّٰاكَ َمْن �َّ ْ َو �َْسُجُد َو َك َ�ْعبُُد َو ل نَُصِ�ّ
 ْ
َ

ِْفُد َو نَرُْجْوا رمَْحَتَ َك ِايل
َ

يَْش َعٰذابَ َك �َْسيٰع َو �
َ

َحٌق َو َص�َّ َك َعٰذابَ  ِانَّ َك َو �
ْ
اِر ُمل ُكفّٰ

ْ
بِال

 ّ يِبِ
م؛ و از تو آمرزش یجوئ یم یاریا! ما از تو یبار خدا«  ؛»َو آهِل َو َسلَّمَ  ج اُهللا يلَعَ انلَّ



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٢٤٦

م؛ و ینمائ یم و بر تو توکل و اعتماد میآور یمان میم و به تو ایش را خواستاریگناھان خو
و  یم و تو را ناسپاسییگو یش میتو را سپاس و ستام و یستائ یم یر و خوبیتو را به خ

و  یم آن که تو را با گناھان نافرمانیکن یم و رھا میدا یم؛ و دست برمیکن ینم یناشکر
 .»ان نموده استیعص

م، و فقط تو را یگزار یتو نماز م یم و تنھا برایپرست یپروردگارا! ما فقط تو را م
م و از یدار ید میم و رحمت تو را امینمائ یم و شتاب یتو سع یم و به سویبر یسجده م

است.  یو ملحق شدن یوستنیگمان عذاب تو به کافران پ یم؛ بیترس یفر تو میعذاب و ک
 ».و خاندانش باد ج امبریدرود و سالم خدا بر پ

ب است که: ھرگاه فرد ین ترتی، بدگزاردن نماز وتر یت و چگونگیفیک[به ھر حال؛ 
د، و پس از یر شروع نماز را بگویش را بگزارد؛ ابتدا تکبیوتر خو نمازگزار بخواھد نماز

بسم اهللا «و  »اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«و  - اللهم سبحانك - »ثناء«آن، به خواندن 

فاتحه بپردازد؛  ی گر پس از قرائت سورهید یا و سوره »فاحته« ی و سوره »الرمحن الرحيم
رکعت دّوم بلند شود و رکعت دوم را  ید؛ سپس برایارکوع کند و دوباره سجده نم آنگاه

ند و یرکعت دوم، به قعده نش ی پس از دو سجده آنگاهد؛ یر نمازھا اداء نمایھمانند سا
گر پس از ید یا فاتحه و سوره ی رکعت سوم بلند شد، سوره یتشّھد بخواند؛ و چون برا

ش را تا برابر یخو یھا د و دستیبگو »اهللا اكرب«آن بخواند؛ و ھرگاه از قرائت فارغ شد، 

اهللا «قنوت بخواند و چون از قرائت قنوت فارغ شد،  آنگاهش بلند کند؛ یخو یھا گوش

ان یر نمازھا، به پایرکعت سوم را ھمانند سا ی هید و به رکوع برود؛ و بقیبگو »اكرب
 برساند.

الرحمن ن است که: عبدیھا در رکعت سوم ا ل بلند کردن دستیناگفته نماند که دل
به ھنگام  سکند که ابن مسعود ینقل م ساسود، از پدرش، از عبدالله بن مسعود

 یبه و بخاریش یکرد. (مصنف ابن اب یش را بلند میخو یھا خواندن قنوت وتر، دست

 .)»رفع اليدين«در جزء 

د: به یم گویآن است که ابراھ ...»كو نستغفر اللهم انّا نستعينك«ل خواندن یو دل

 ...»ك و نؤمن بكو نستغفر اللهم انا نستعينك«د: ین دعا را بخوانیخواندن قنوت، اھنگام 
 به)یش ی(مصنف ابن اب
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د: ین است که علقمه گویخواند، ا یش از رکوع میقنوت را پ ج امبرین که پیل ایو دل
ش از رکوع یدر نماز وتر، قنوت را پ ج اران رسول خدایگر یو د سعبدالله بن مسعود

 به).یش ید. (مصّنف ابن ابخواندن یم
ن نقل کرده که یچن سز عبدالرحمن بن اسود، از پدرش از عبدالله بن مسعودیو ن

گفت و قنوت  یم »اهللا اكرب«شد،  یاز قرائت فارغ م سھرگاه عبدالله بن مسعود

ن یرفت. ا یگفت و به رکوع م یم اهللا اكربشد،  یخواند؛ و چون از قنوت، فارغ م یم
 ت کرده است.]یش روایبه در مصّنف خویش یابث را ابن یحد

: یعنیقنوت را ھمانند امام، [به صورت آھسته] بخواند؛ [ یز دعاین یو مقتد
ن نمازگزار، امام یکند که ا ینم یآھسته بخواند؛ و فرق یقنوت را با صدا ینمازگزار، دعا

قنوت را با  یدعاالزم است که ھا  آن یو تنھاگزار؛ و بر تمام یا مقتدیشنماز باشد یو پ
 آھسته بخوانند.] یصدا

اللهم انا «پس از خواندن  یعنیشتر گذشت [یو ھرگاه امام، پس از خواندن آنچه که پ

»] ِ�يَْمْن َهَديَْت...َك اَللُّٰهمَّ اْهِدنٰا بَِفْضلِ ]، شروع به خواندن دعا [...»كو نستغفر نستعينك

کنند  یرویشنماز پیز از پیھا ن یگفته است: مقتد /وسفینمود؛ در آن صورت امام ابو
 و آن دعا را به ھمراه امام بخوانند.

نکنند و آن دعا را نخوانند؛  یرویھا، از امام پ یگفته است: مقتد /و امام محمد
 ند.یبگو نیآمفقط  ھا، آن بلکه

اٰعفِٰنا ِ�يَْمْن اٰعَ�يَْت، َو  ِ�يَْمْن َهَديَْت، وَ َك اَللُّٰهمَّ اْهِدنٰا بَِفْضلِ «ن است: یو آن دعا، ا
َْت، َو بٰارِ  تَوَ 

َّ
ٰا ِ�يَْمْن تََويل

َّ
ٰا ِ�يْٰما اَْ�َطيَْت، َو قِٰنا رَشَّ ٰماقََضيَْت؛ ِانَّ  كْ نل

َ
َ�ْقيِضْ َو الٰ ُ�ْقيٰض َك نل

َت َك َعلَيْ 
ْ
َْت َو الٰ يَِعزُّ َمْن اٰعَديَْت، تَٰباَر�

َ
ايل �َ َمْن وّٰ َْت. َو َص�َّ اُهللا يلَعٰ ؛ ِانَُّه الٰيَِذلُّ

َ
َر�َّٰنا َو تَٰعايل

ٍد َو آهِلِ َو َصْحِبِه َو َسلَّمَ   ی ش، از زمرهیپروردگارا! ما را به فضل و کرم خو«؛ »َسِيِّدنٰا ُ�َمَّ
قرار بده که آنان را  ی؛ و ما را جزو کسانیا ت کردهیرا ھداھا  آن قرار بده که یکسان

؛ و در آنچه یا بگردان که دوست خود قرار داده یآنان ی مله؛ و ما را از جیا ت دادهیعاف
، ما را حفظ کن؛ چون یا ، برکت ده؛ و از شّر آنچه که مقّدر نمودهیا که به ما عطا کرده

، خوار و یرا که تو دوست بدار یشود؛ و کس یو بر تو حکم کرده نم یکن یتو قضاوت م
ا! یگردد؛ بار خدا ینم یز و گرامیز، عیرا که تو دشمن بدار یگردد؛ و کس یزبون نم
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. و درود و سالم خدا بر ساالر یار و در ذات و صفاتت، بلندمرتبه ھستیبرکات بس یدارا
 ج امبرید: پیگو بیرا حسن بن علی. [ز»ارانش بادیو خاندان و  ج ما محمد

را در قنوت وتر بخوانم؛ و آن کلمات، عبارتند از: ھا  آن اد داد کهیرا به من  یکلمات

 .]یابوداود و ترمذ .»فيمن هديت... اللهم اهدنا بفضلك«
اد ندارد، یندارد و آن را خوب  ییو ھر کس که بر خواندن قنوت مأثوره، قدرت و توانا

َر�َّٰنا آتِٰنا يِف «بخواند:  ن دعا رایا اید؛ و یامرز] بگویا! مرا بی[بار خدا »اَللُّٰهمَّ اْغِفْرِ�ْ «سه بار 
ِخَرِة َحَسَنًة َو قِٰنا َعٰذاَب انلّٰارِ 

ْ
نْٰيا َحَسنًَة َو يِف اآل رسان  یکیا به ما نیپروردگارا! در دن«؛ »ادلُّ

 .»عطا فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ نگاھدار یکیز به ما نیو در آخرت ن

 ».پروردگار من یا«؛ »يٰا رَِبّ «د: یا سه بار بگویو 
خواند [مانند  یاقتدا کرد که در نماز صبح، قنوت م یشنمازیو ھرگاه نمازگزار، به پ

ستد [و یمذھب]، در آن صورت به ھمراه او در حالت قنوت خواندنش با یشنماز شافعیپ
ش را یخو یھا ؛ و دست-ن قول یبنا به ظاھرتر -بدان گوش فرا دھد و] خاموش باشد 

 د.یش رھا نماین قنوت]، به دو طرف خو[به ھنگام خواند
و ھرگاه نمازگزار، خواندن قنوت را در نماز وتر فراموش کرد، و آن را در حالت رکوع 

اد آورد، در آن صورت [در رکوع یش از رکوع به یا پس از باال بردن سر خویاد آورد و یبه 
سھو  ی م نماز، سجدها پس از باال آوردن سر از رکوع،] قنوت نخواند؛ [بلکه پس از سالی

ش از رکوع یقنوت را پس از برخاستن و بلند کردن سر خو چه چنانانجام بدھد.] و اگر 
سھو  ی [در آخر نماز، پس از سالم،] سجده یخواند، در آن صورت رکوع را عود نکند، ول

آن،  یر کرده است. [چون محل اصلییش، تغیخو یرا قنوت، از محل اصلیانجام بدھد؛ ز
 رکوع بوده است.]ش از یپ

ا قبل از یاز خواندن قنوت،  یش از فارغ شدن مقتدیشنماز، پیپ چه چنانو اگر 
م آن داشت که اگر یب یبه خواندن قنوت، به رکوع رفت و مقتد یشروع کردن مقتد

ا خواندن قنوت مشغول شود، رکوع به ھمراه امام را از دست یل یبه تکم چه چنان
م آن را یاگر ب ید؛ [ولیکند و قنوت را ترک نما یرویپ بدھد، در آن صورت، از امامش

نکند و  یروینداشت که رکوع به ھمراه امام را از دست بدھد، در آن صورت از امامش پ
 د.]ی، در رکوع مشارکت نمایل نموده و سپس با ویش را تکمیقنوت خو

در  قنوت را بخواند؛ البته یشنماز، قنوت را ترک کرد، مقتدیپ چه چنانو اگر 
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د [و ین امکان وجود داشته باشد که با امام در رکوع مشارکت نمایا یو یکه برا یصورت
از فوت شدن رکوع به ھمراه امام  چه چنانرکوع به ھمراه امام را از دست ندھد.] و اگر 

 د.ینموده و قنوت را ترک نما یرویم داشت، در آن صورت از امامش پیب

ک یکه در آغاز جماعت، حضور نداشته و  ی[کس »َمْسبُوق« ی، مقتدچه چنانو اگر 
افت، در یا چند رکعت را از دست داده است]، امام را در رکوِع رکعت سوم نماز وتر دری

تمام کردن نماز  یکه براآنگاه  ن،یقنوت است؛ بنابرا ی ابندهی[حکمًا] در یآن صورت، و
 را نخواند. زد، قنوتیخ یده برمینرس ھا بدانکه  ییھا ش و جبران رکعتیخو

ح] است که نماز وتر با یو تنھا در ماه مبارک رمضان [و پس از خواندن نماز تراو
ماه مبارک رمضان، نماز  یھا شب یشود. [و سّنت است که در تمام یجماعت خوانده م

ر یح، با جماعت گزارده شود؛ و جماعت نماز وتر در غیوتر، پس از خواندن نماز تراو
 رمضان، مکروه است.]

د، بھتر از آن ین که نمازگزار، نماز وتر را با جماعت در ماه رمضان برگزار نمایا و
گفته  یاست؛ و خانیار قاضیاختن، یدر آخر شب ادا کند؛ و ا ییاست که آن را به تنھا

، خانیقاضر از ینظران غ گر علماء و صاحبیباشد. و د یح مین قول، صحیاست: و ھم
 اند. ح و درست شمردهیاند و صح کردهح یه را تصحین قضیخالف ا

َواِفِل  ِفي َفصٌل   النَّ

َدةً  ُسنَّةً  ُسنَّ  هرِ  بَعدَ  َر�َعتَانِ  وَ  الَفجرِ  قَبَل  َر�َعتَانِ  ُمَؤ�َّ  الِعَشاءِ  بَعدَ  وَ  الَمغرِِب  بَعدَ  وَ  الظُّ
رَ�عٌ  وَ 

َ
هرِ  قَبَل  أ  بِتَسِليَمةٍ  بَعَدَها وَ  اجلُُمَعةِ  قَبَل  وَ  الظُّ

رَ�عٌ  َب دَ نَ  وَ 
َ
 اجلُلُوِس  يِف  يَقترَِصُ  وَ  .الَمغرِِب  بَعدَ  ِستٌّ  وَ  بَعَده وَ  َوالِعَشاءِ  الَعرصِ  قَبَل  أ

لِ  وَّ
َ
َ�اِ�يَّةِ  ِمنَ  األ َدةِ  الرُّ دِ  ىلَعَ  الُمَؤ�َّ   وَ  التََّشهُّ

َ
 خِبََالِف  ؛االِسِتفتَاِح  بُِداَعءِ  ةِ اثِلَ اثلّٰ  يِف  يَأيِت  ال

�رَثَ  ةً نَافِلَ  َص�َّ  إَِذا وَ  .الَمنُدوَ�ةِ 
َ
  َ�ِلس لَم وَ  َر�َعتَ�ِ  ِمن أ

َّ
�ََّها ِاسِتحَسانًا َصحَّ  آِخرَِها يِف  إِال

َ
 ِأل

 آَخرَِها اجلُلُوُس  ،الَفرُض  ِ�يَها وَ  َواِحَدةً  َصَالةً  َصارَت
َ�اَدةُ  َوُ�ِرهَ  رَ�عٍ  ىلَعَ  الزِّ

َ
ًال  َ�َمانٍ  ىلَعَ  وَ  انلََّهارِ  يِف  بِتَسِليَمةٍ  أ

َ
فَضُل  ؛يل

َ
 ِعندَ  َ�اعُ رَ  ِ�يِهَما َواأل

يِب 
َ
فَضُل  :ِعنَدُهَما وَ  َحِنيَفةَ  أ

َ
فَضُل  اللَّيِل  َصَالةُ  وَ  .يُفىَت  بِه وَ  َمثَ�  َمثَ�  اللَيِل  يِف  األ

َ
 ِمن أ

َحبُّ  الِقيَامِ  ُطوُل  وَ  ؛انلََّهارِ  َصَالةِ 
َ
ُجودِ  ِكرَثةِ  ِمن أ  .السُّ
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 نفل یان نمازهایفصل: در ب

ن رو، یباشد؛ از ا یفرض و واجب م یافزون بر نمازھا یی: نمازھانفل[منظور از 
، عبارت از نفل ینمازھان، یگردد. بنابرا یسّنت و نفل م ی، شامل نمازھا»نفل« ی واژه

 فرضرا افزون بر آنچه که خداوند بلندمرتبه، ھا  آن ج ھستند که رسول خدا یینمازھا
به خداوند بلندمرتبه، تقّرب و  ھا، آن ی لهیخواندند تا به وس یکرده است، م واجبا ی

 یبندین نمازھا، مداومت و مواظبت و پایاز ا یبر بعض ج امبریند. و پیجو یکینزد
 نمودند. یاوقات ترک م یرا گاھھا  آن از یکردند و بعض یم

 یھا سّنت«اند،  نموده یبندیمواظبت و پاھا  آن بر ج که رسول خدا ییپس نمازھا
 ھم یاند و گاھ را خواندهھا  آن اوقات، یکه گاھ ییشوند؛ و نمازھا یم دهینام »مؤّکده

ده ینام »مستحب«و  »مندوب«ا ی »رمؤّکدهیغ یھا سّنت«اند به نام  را ترک نمودهھا  آن
 شوند.] یم

 باشند. یم» مؤّکده یھا سّنت« ی ل، از زمرهیذ یو خواندن نمازھا

در مورد دو رکعت سّنت صبح  ج امبریرا پیش از نماز فرض صبح؛ [زی* دو رکعت پ

َيُْل «د: یفرما یم
ْ
دو رکعت سّنت «(ابوداود و مسند احمد)؛  »الٰتََدُعوُهٰما َو ِان َطَرَدتُْ�ُم اخل

 .»دیھا، لگدمال شو اسب یر پاید اگر چه در زیصبح را ترک نکن

نْٰيا «د: یفرما یز میو ن َّ ِمَن ادلُّ َفْجِر اََحبُّ ِايلَ
ْ
َعتَا ال

ْ
)؛ یھقی(مسلم و سنن ب »َو ٰماِ�يْٰهاَر�

تر  دهیتر و پسند ا و آنچه در آن است، محبوبیدر نزد من، دو رکعت سّنت صبح، از دن«
 .»است

نْٰيا َو ٰماِ�يْٰها«گر آمده است: ید یتیو در روا َن ادلُّ دو «)؛ ی(مسلم و ترمذ »َخْ�ٌ مِّ
 .]»ا و آنچه در آن است، بھتر استیرکعت سّنت صبح، از دن

 * دو رکعت پس از فرض ظھر.
 * دو رکعت پس از فرض مغرب.
 * دو رکعت پس از فرض عشاء.

فرض و پس از آن  یش از نمازھایش از فرض ظھر. [به ھر حال، پی* چھار رکعت پ
 ھا، آن ات، بر خواندنیث و روایھا، دوازده رکعت نماز سّنت وجود دارد که در احاد

 ند.یگو یم »سّنت مؤکده ینمازھا« ھا بدانن رو، ید شده است؛ از ایتأک

َن «فرمود:  ج امبرید: پیگو لشهین عایاّم المؤمن َعًة ِمّ
ْ
َة َر� َمْن ثٰابََر يلَعٰ ثِنيَْتْ َعرَشَ
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َعتَْ�ِ َ�ْعَدٰها، َو رَ 
ْ
ْهِر، َو َر� َنَِّة: اَْرَ�َع َرَ�ٰعاٍت َ�بَْل الظُّ

ْ
ُ بَيْتاً يِف اجل

َ
نَِّة، بَٰ� اُهللا هل َعتَْ�ِ َ�ْعَد السُّ

ْ
�

َفْجرِ 
ْ
َعتَْ�ِ َ�بَْل ال

ْ
ِعٰشاِء َو َر�

ْ
َعتَّ�ِ َ�ّعَد ال

ْ
َمْغرِِب َو َر�

ْ
ھر کس به «)؛ ییو نسا ی(ترمذ »ال

 یا کند، خداوند بلندمرتبه، خانه یبندیخواندن دوازده رکعت نماز سّنت مواظبت و پا
عبارتند از: چھار رکعت ن دوازده رکعت نماز سّنت، یسازد؛ و ا یاو م یدر بھشت برا

ش از ظھر و دو رکعت پس از آن؛ دو رکعت پس از مغرب؛ دو رکعت پس از نماز یسّنت پ
 .»نماز فرض صبح یش از ادایفرض عشاء و دو رکعت، پ

 ج ٰما َص�ّٰ رَُسْوُل اهللاِ «گفت:  یکند که و یت مین روایچن لشهیح، از عایو ُشر
 َص�ّٰ اَْرَ�َع َرَ�ٰعاٍت اَْو ِستَّ َرَ�ٰعاٍت 

ّٰ
َّ ِاال ِعٰشاَء َ�طٌّ فََدَخَل يلَعَ

ْ
 ج امبریھرگز پ«(ابوداود)؛  »اَل

ا شش رکعت نماز یآمدند و چھار  ین که به نزدم میرا نگزاردند مگر ا نماز عشاء
 .»خواندند یم

ا شش رکعت نماز یر پس از نماز عشاء، چھا ج امبریان شده که پیث بین حدیدر ا
را  یکیا شش رکعت را بخواند، کار خوب و نین چھار یا ین رو، ھر کسیخواندند؛ از ا یم

شش ا ی چھاراست؛ و ذکر  دو رکعت، ھمان سّنت مؤّکدهانجام داده است؛ و گرنه 
 و مواظبت آن دو رکعت است. یبندیب بر پایق و ترغی، به جھت تشورکعت

ن یکه مؤکدتر یشتر است؛ به طوریگر بید یسّنت، از برخ یاز نمازھا ید برخیو تأک
ش از ظھر است. یدو رکعت سّنت صبح و پس از آن، چھار رکعت پ سّنت، ینمازھا

َعيِتَ  ج لَْم يَُ�ن ِانلَّيِبُّ «د: یگو لشهیعا
ْ
نُْه يلَعٰ َر� َن انلَّٰواِفِل اََشدُّ تَٰعاَهُداً ِمّ ء ٍِمّ يلَعٰ يَشْ

َفْجرِ 
ْ
شتر از دو رکعت سّنت صبح، ی، بیچ نماز نفلیبر خواندن ھ ج امبریپ«)؛ ی(بخار »ال

 .»کردند ینم یبندیمواظبت و پا

�ّ«ت است که گفت: یروا لشهین از عایو ھمچن اٰكَن الٰ يََدُع اَْرَ�عاً َ�بَْل  ج ِانَّ انلَّيِبَّ
َغٰداةِ 

ْ
َعَتْ�ِ َ�بَْل ال

ْ
ْهِر َو َر� ش از ظھر و یچھار رکعت (سّنت) پ ج امبریپ«)؛ ی(بخار »الظُّ

 .»کردند یش از نماز فرض صبح را ھرگز ترک نمیدو رکعت (سّنت) پ

 ج ِانَّ انلَّيِبَّ «ت شده که: یرا روایش از فرض جمعه؛ [زیک سالم پی* چھار رکعت با 
ء ٍِمنُْهنَّ  ُْمَعِة اَْرَ�عاً الَٰ�ْفِصُل يِفْ يَشْ

ْ
ش از یپ ج امبریپ«جه)؛ (ابن ما »اٰكَن يَْرَكُع َ�بَْل اجل

 .]»آن چھا ررکعت سالم بدھد یآن که در اثنا یخواند ب یجمعه، چھار رکعت نماز م

ِاٰذا «فرموده است:  ج امبریرا پیک سالم پس از فرض جمعه؛ [زی* و چھار رکعت با 
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يَُصِلّ َ�ْعَدٰها اَْرَ�عاً 
ْ
ُُمَعَة فَل

ْ
از  یکیھرگاه «ه)؛ و ابن ماج ی(مسلم، ترمذ »َص�ّٰ اََحُدُ�ُم اجل

 . »شما، نماز جمعه را خواند، پس از آن، چھار رکعت بخواند

َُّسِلُّم يِفْ  ج اٰكَن انلَّيِبُّ «ت شده است که: یز روایو ن ُُمَعِة اَْرَ�َع َرَ�ٰعاٍت �
ْ
ْ َ�ْعَد اجل يَُصِ�ّ

پس از فرض جمعه، چھار رکعت نماز  ج امبریپ«)؛ ی(معجم االوسط طبران »آِخرِِهنَّ 
 .»داد یخواند، و در آخر چھار رکعت، سالم م یم

ُُمَعِة فََصلُّْوا اَْرَ�عاً «فرموده است:  ج امبرین پیو ھمچن
ْ
(مسلم و  »ِاٰذا َصلَّيْتُْم َ�ْعَد اجل

 .»دید، چھار رکعت بخوانیھرگاه پس از نماز جمعه نماز خواند«ابوداود)؛ 
ش از جمعه و چھار رکعت پس از یفه، چھار رکعت نماز سّنت پیابوحندگاه امام یاز د

ن باور است که پس از نماز جمعه، شش یوسف بر ایآن مشروع شده است؛ و امام ابو
 رکعت سّنت وجود دارد.]

رمؤّکده، یغ یباشد [و نمازھا یل، مستحب و مندوب میذ ینمازھا خواندن و
 عبارتند از:]

ْ  ج اٰكَن انلَّيِبُّ «د: یگو سطالب یبن اب یعصر؛ [علش از فرض ی* چھار رکعت پ يَُصِ�ّ
�ِْ�َ َو َمْن تَِبعَ  ُمَقرَّ

ْ
َمالٰئَِ�ِة ال

ْ
ْفِصُل بَيْنَُهنَّ بِالتَّْسِليِْم يلَعَ ال َعرْصِ اَْرَ�َع َرَ�ٰعاٍت �َّ

ْ
ُهْم ِمَن َ�بَْل ال

ُمْؤِمِنْ�َ 
ْ
ُمْسِلِمْ�َ َو ال

ْ
نماز عصر، چھار رکعت نماز  قبل از ج امبریپ«)؛ ی(ترمذ »ال
ن و مسلمانان و مؤمنان و یمقّرب ی ن ھر (دو رکعت) با درود بر مالئکهیخواند و ب یم
 .»انداخت یروان آنان، فاصله میپ

َعرْصِ اَْرَ�عاً «د: یفرما یز میو ن
ْ
 یخداوند بر کس«(ابوداود)؛  »رَِحَم اُهللا اْمَراً َص�ّٰ َ�بَْل ال

 .»، چھار رکعت نماز بخواندش از عصریرحم کند که پ

�ّ انلَّيِبَّ «د: یگو سطالب یبن اب یو عل َعتَْ�ِ  ج ِانَّ
ْ
َعرْصِ َر�

ْ
ْ َ�بَْل ال (ابوداود)؛  »اٰكَن يَُصِ�ّ

 .] »گزارد یش از عصر، دو رکعت نماز میپ ج اسالم یامبر گرامیپ«

ِانَُّه َعلَيِْه «کند که:  یت میروا لشهیرا عایش از فرض عشاء؛ [زی* چھار رکعت پ
 ٰ ال الُٰم، اٰكَن يَُصِ�ّ الصَّ ْ َ�ْعَدٰها اَْرَ�عاً ُ�مَّ يَْضِطِجعُ ُة َو السَّ ِعٰشاِء اَْرَ�عاً ُ�مَّ يَُصِ�ّ

ْ
؛ » َ�بَْل َصالِٰة ال

گزارد و  یز چھار رکعت میش از فرض عشاء، چھار رکعت و پس از آن نیپ ج امبریپ«
 .»دیکش یدراز م آنگاه

 َص�ّٰ  ج ٰما َص�ّٰ رَُسْوُل اهللاِ «شده است که: ت یز روایو ن
ّٰ

َّ ِاال ِعٰشاَء َ�طٌّ فََدَخَل يلَعَ
ْ
اَل



 ٢٥٣  نماز کتاب

ن ینماز عشاء را نگزاردند مگر ا ج امبریھرگز پ«(ابوداود)؛  »اَْرَ�َع َرَ�ٰعاٍت اَْو ِستَّ َرَ�ٰعاٍت 
 .»خواندند یا شش رکعت نماز میآمدند و چھار  یکه به نزدم م

، مسلم، ابوداود، یکه بخار ست عبدالله بن مغّفلیبه عموم روا توان یز میو ن
اند استدالل کرد؛ آنجا که عبدالله بن  ت آن پرداختهیو ابن ماجه به روا یی، نسایترمذ

ّ اَٰذاَ�ّيْژِن «فرمودند:  ج امبریکند که پ یت میروا سمغّفل
ّ اَٰذاَ�ْ�ِ َصالٌٰة؛ َ�ْ�َ لُكِ

َ�ْ�َ لُكِ
ن ھر اذان و ین ھر اذان و اقامه، نماز است. بیب«؛ »قٰاَل يِف اثلّٰاثِلَِة: لَِمْن ٰشاءَ َصالٌٰة؛ ُ�مَّ 

 .] »که بخواھد یکس ین بار فرمودند: برایاقامه، نماز است. و در سوم

ْهِر «د: یفرما یم ج امبریرا پی* چھار رکعت پس از نماز عشاء؛ [ز َمْن َص�ّٰ َ�بَْل الظُّ
نَّ 
َ
َقْدرِ اَْرَ�عاً اٰكَن اَك

ْ
ْلَِة ال

َ
ِعٰشاِء اٰكَن َكِمثِْلِهنَّ ِمْن يل

ْ
ُهنَّ َ�ْعَد ال

ّٰ
ْلَِتِه؛ َو َمْن َصال

َ
َد ِمْن يل  »ٰما َ�َهجَّ

ش از ظھر، چھار رکعت یھر کس پ«)؛ یثمیو مجمع الزوائد ھ ی(معجم االوسط طبران
عشاء، ش را با تھّجد گذرانده است؛ و ھر آن که پس از یشب خو یینماز بخواند؛ گو

 .]»نموده است یشب قدر را با تھّجد و نماز شب، سپر ییچھار رکعت نماز بخواند، گو

َمْغرِِب ِستَّ «د: یفرما یم ج امبری* شش رکعت پس از نماز مغرب. [پ
ْ
َمْن َص�ّٰ َ�ّعَد ال

 :
ٰ

ُ تَٰعايل . َو تَالٰقَْوهلَ ا�ِْ�َ َوّٰ
ْ

  َ�نَ  ۥفَإِنَّهُ ﴿َرَ�ٰعاٍت، ُكِتَب ِمَن اال
َ
ٰ�ِ�َ لِۡ� : اإلسراء[ ﴾٢٥َ�ُفوٗر� �َّ

کاران نوشته  توبه ی ھر کس پس از مغرب، شش رکعت نماز بخواند؛ از زمره« ]٢٥

ٰ�َِ� َ�ُفوٗر� ۥفَإِنَّهُ ﴿ ه را تالوت فرمودند:ین آیا آنگاهشود.  یم َّ�
َ
 ]٢٥[اإلسراء:  ﴾٢٥َ�َن لِۡ�

 .»شه آمرزنده بوده استیکاران ھم را او در حق توبهیز«

َعًة؛ َ�َ� اُهللا «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیو ابوھر
ْ
�َْن َر� َمْغرِِب ِعرْشِ

ْ
َمْن َص�ّٰ َ�ْعَد ال

َنَّةِ 
ْ
ُ بَيْتاً يِفْ اجل ست رکعت نماز یھر کس پس از مغرب، ب«و ابن ماجه)؛  ی(ترمذ »هلَ

 .»ش خواھد ساختیدر بھشت برا یا بگزارد، خداوند خانه

َمْغرِِب ِستَّ َرَ�ٰعاٍت لَْم «فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عباسو 
ْ
َمْن َص�ّٰ َ�ْعَد ال

َة َسنَةٍ  ُ ِعٰباَدَة ثِنيَْتْ َعرَشَ
َ

َن هل
ْ
ھر «و ابن ماجه)؛  ی(ترمذ »َ�تَکَ�َلَّْم ِ�يْٰما بَيْنَُهْن�َ�ّ �ُِسوٍْء، ُعِدل

د، یرا نگو یستیسخن ناشا ھا، آن انیکس پس از مغرب، شش رکعت نماز بخواند و در م
 .]»شود ین کارش برابر با دوازده سال عبادت محاسبه میا

ش از ی[مانند چھار رکعت پ یچھار رکعت ی سّنت مؤکده ینمازھااول از  ی و در قعده

اکتفا و بسنده کند [و  »التحيّات«ظھر و چھار رکعت قبل و بعد جمعه،] تنھا به خواندن 
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اللهمّ  كسبحان«رکعت سوم برخاست]،  یپس از آن، درود و دعا نخواند؛ و چون به سو

] نفل و مستحب؛ [که ی[چھار رکعت یرا در آن نخواند؛ برخالف نمازھا ...»كو بحمد

 »اعوذ باهللا«را بخواند و  - ... كاللهم و بحمد سبحانك - »ثناء«د یباھا  آن در رکعت سوم
 د.]یز بگویرا ن

واند و جز در آخر آن به قعده شتر از دو رکعت خیرا ب یو ھرگاه نمازگزار، نماز نفل
ت]؛ یدرست است، [البته ھمراه با کراھ -استحسانًا  - یننشت، در آن صورت، نفل و

، فرض ھمان ین نمازیده است، و در چنیک نماز گردی،] یو یرا نماز [چھار رکعتیز

َص�ّٰ �ِْسَع َرَ�ٰعاٍت لَّْم  ج ِانَّهُ «کند که  یت میند. [مسلم روایآخر بنش ی است که در قعده
آن که در  ینه رکعت نماز خواند ب ج امبریپ«؛ »َ�ِْلْس يِف اثلّٰاِمنَِة؛ ُ�مَّ َ�َهَض فََص�َّ اتلّٰاِسَعةَ 

 .]»ز خواندیبلند شد و رکعت نھم را ن آنگاهند؛ یرکعت ھشتم بنش
خوانده شود؛ و  ک سالمیشتر از چھار رکعت نماز نفل با یو مکروه است که در روز، ب

ک سالم گزارده یشتر از ھشت رکعت نماز نفل، با ین مکروه است که در شب، بیھمچن
 شود.

، بھتر آن است که در شب و روز، چھار رکعت از نماز /فهیدگاه امام ابوحنیو از د
ن باورند که یبر ا /و امام محمد /وسفیک سالم خوانده شود؛ و امام ابوینفل، با 

نفل روز، چھار چھار  ینفل، دو رکعت، [و در نمازھا یدر شب، نمازھابھتر آن است که 
 است. /و امام محمد /وسفیز به قول امام ابویرکعت] خوانده شود؛ و فتوا ن

در  چه چنانا در شب؛ اگر یشوند  یا در روز گزارده مینفل،  ی[به ھر حال؛ نمازھا
ا یک سالم، یشدند، فرد نمازگزار آزاد و مختار است که دو رکعت را به  یروز خوانده م

 ک سالم، مکروه است.یشتر از چھار رکعت با یک سالم بخواند؛ و بیچھار رکعت را به 
ن باور یبر ا /فهیشوند؛ امام ابوحن یکه در شب گزارده م ینفل ینمازھا ی و درباره

باشد.  یشتر از آن، مکروه میاست و ب ک سالم درستیاست که خواندن ھشت رکعت با 
نفل در شب،  ین باورند که خواندن نمازھایبر ا /و امام محمد /وسفیو امام ابو

 ست.]یک سالم، روا نیشتر از دو رکعت به یب
 د:یفرما یرا خداوند میو گزاردن نفل در شب، بھتر ازخواندن نفل در روز است؛ [ز

شان یپھلوھا« ]١٦[السجدة:  ﴾يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا لَۡمَضاِجعِ ٱَ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن ﴿
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پردازند  ین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان میریشود (و خواب ش یاز بسترھا به دور م
 .]»خوانند یاد مید به فریم و امیو) پروردگار خود را با ب

[نماز نفل]  یھا ار انجام دادن رکعتیام [و قرائت]، بھتر از بسیساختن ق یو طوالن

الٰةِ لصَّ اَفَْضُل ا«د: یفرما یم ج امبریرا پیت است؛ زیت، بھتر از کّم یفیک یعنیاست. [
ُقنُوِْت 

ْ
 یام، طوالنیاست که در آن، ق ین نماز، نمازیبھتر«(مسلم و ابن ماجه)؛  »ُطْوُل ال

 .»گردد
شوند؛ با  یفرض، گزارده م ینفل و سّنت، ھمچون نمازھا یناگفته نماند که نمازھا

 یا فاتحه، سوره ی سّنت و نفل، به ھمراه سوره یھا ن تفاوت که در ھر رکعت از رکعتیا
 گردد.] یمه میز ضمیگر نید

ةِ  ِفي َفصٌل  َح  َصَالةِ  َو  الَمسِجدِ  َتِحیَّ  الَلَیاِلي ِإحَیاءِ  َو  یالضُّ

يَّةُ  ُسنَّ  ِ
َ

َداءُ  وَ  ؛اجلُلُوِس  َقبَل  بَِر�َعتَ�ِ  الَمسِجدِ  حت
َ
اَها َصَالةٍ  َوُ�ُّ  َعنَها َ�ُنوُب  الَفرِض  أ دَّ

َ
 أ

ُخولِ  ِعندَ   .اتلَِّحيَّةِ  ِ�يَّةِ  بَِال  ادلُّ
َر�عٌ  وَ  ِجَفافِه قَبَل  الوُُضوءِ  بَعدَ  َر�َعتَانِ  نََدَب  وَ 

َ
ىَح  يِف  فََصاِعًدا أ  اللَيِل  َصَالةُ  نََدَب  وَ  ؛الضُّ

َايِل  إِحيَاءُ  نََدَب  وَ  ؛احلَاَجةِ  َصَالةُ  وَ  االِسِتَخاَرةِ  َصَالةُ  وَ 
َ

ِخ�ِ  الَعرشِ  يل
َ
 إِحيَاءُ  وَ  َرَمَضانَ  ِمن األ

ليََتِ 
َ

ايِل  وَ  الَعيَديِن  يل
َ

ةِ  ِذي َعرشِ  يل لَةِ  وَ  احلَجَّ
َ

 ىلَعَ  االِجِتَماعُ  يَ�َرهُ  وَ  .َشعبَانَ  ِمن انلِّصِف  يل
لَةٍ  إِحيَاءِ 

َ
 .الَمَساِجد يِف  اللَيَايِل  َهِذهِ  ِمن يل

ش از نشستن گزارده یکه پس از داخل شدن به مسجد و پ یرامون نمازیفصل: پ
 یعنیشود [ یکه در وقت چاشت گزارده م یة المسجد]؛ و نمازیتح یعنیشود؛ [ یم

 یدار ]؛ و شب زندهیصالة الُضح

ز وجود دارد که ین یگریفرض، وتر و سّنت، نماز د ی[در اسالم، عالوه از نمازھا
و  ییتواند بر حسب توانا ین رو، فرد مسلمان و حقگرا، میند. از ایگو یم »نفل«بدان 

د فرد یخواھد در شب و روز بخواند؛ و با یش، ھر اندازه نماز نفل که میقدرت خو
 آورد. یرا فرچنگ م یادینفل، ثواب و پاداش ز ینمازگزار بداند که بر گزاردن نمازھا

ِقٰياَمِة ِمْن َ�َمِلِه، َصالٰتُُه؛ فَاِْن «د: یگو سرهیابوھر
ْ
َعبُْد يَْوَم ال

ْ
َل ٰما ُ�ٰاَسُب بِِه ال ِانَّ اَوَّ
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؛ فَاِِن اْ�َتَقَص ِمْن فَِر�َْضِتِه  ََح، َو ِاْن فََسَدْت، َ�َقْد ٰخاَب َو َخرِسَ
ْ

َصلَُحْت، فَقْد اَفْلََح َو اَ�
ٌء، قٰاَل الرَّبُّ تَٰبارَ  ٍع َ�يُْكَمُل بِٰها َما اْ�تُِقَص ِمَن َو تَ َك يَشْ : اُْ�ُظُرْوا َهْل ِلَعبِْدْي ِمْن َ�َطوُّ

ٰ
ٰعايل

 ِ امت، یکه در روز ق یزین چینخست«(ابوداود)؛  »َك الَفِر�َْضِة؛ ُ�مَّ يَُ�ْوُن ٰسائُِر َ�َمِلِه َكٰذل
ح باشد، رستگار شده و یشود، نماز است؛ اگر نمازش صح یانسان از آن محاسبه م

شود؛ و اگر در  یانکار و خسارتمند میابد؛ و اگر نمازش خراب و ناقص باشد، زی ینجات م
ام نماز نفل دارد تا با  ا بندهید آینید: ببیفرما  یباشد، خداوند بلندمرتبه م یفرائض، نقص

ب، ین ترتیز به ھمیر اعمالش نیفرضش کامل شود؛ سپس سا ینمازھا یھا یآن کاست
 .»ردیگ یمورد محاسبه قرار م

که ذکرشان  -مکروه  یھا نفل را در وقت ید نمازھاید توجه داشته باشد که نبایو با
 د.یادا نما -شتر گذشت یپ

گزاردن نفل وجود دارد که ثواب  یمخصوص برا ییھا و در شرع مقّدس اسالم، وقت
 یمخصوص برا یھا ن وقتیرسد؛ و ا یبه انسان م ھا، آن فراوان از خواندن یو پاداش

 اردن نماز نفل، عبارتند از:گز
شود،] سّنت است [که پس از داخل شدن به  یکه به مسجد وارد م یکس یبرا

د: یرا ابوقتاده گویبخواند؛ [ز »حتيّة املسجد«ش از نشستن، دو رکعت یمسجد و] پ

َعتَْ�ِ َ�بَْل «فرمودند:  جامبریپ
ْ
َكْع َر� ْ�َ

ْ
َمْسِجَد فَل

ْ
ِْلَس ِاٰذا َدَخَل اََحُدُ�ُم ال  ی(بخار »اَْن �َّ

ند، نخست دو یش از آن که بنشیاز شما به مسجد وارد شد، پ یکیچون «و مسلم)؛ 
 .»رکعت نماز بخواند

 چه چنانندارد؛ و اگر  یز دو رکعت را گزارد، اشکالیپس از نشستن ن چه چنانو اگر 
از فرض، نم یپس از آن که به مسجد وارد شد، نماز فرض را خواند،در آن صورت،] ادا

 رد.یگ یرا م »حتيّة املسجد«نماز  یجا
را خواند و  یگریبه دنبال داخل شدن به مسجد، ھر نماز د چه چنانن اگر یو ھمچن

 یرا از جانب و »حتيّة املسجد« یز، جاین نماز نیرا نکرد، ا »حتيّة املسجد«ت یبا آن، ن
 کند. یت میرد و کفایگ یم

 یھا از خشک شدن آب از اعضاء و اندامش یو گزاردن دو رکعت پس از وضو و پ

 شود. یده مینام »حتيّة الوضوء«ن نماز، به نام نماز یوضو، مستحب است؛ [و ا

ثِْ�ْ «فرمودند:  سھنگام نماز صبح به بالل ج امبرید: پیگو سرهیابوھر يٰا بِالُٰل! َحِدّ



 ٢٥٧  نماز کتاب

ْ َسِمْعُت دَ  ِْسالِٰم؛ فَاِِ�ّ
ْ

تَُه يِف اال
ْ
َنَِّة؟ قٰاَل:َك َفّ َ�ْعلَيْ بِاَْريٰج َ�َمٍل َعِمل

ْ
ٰما   َ�ْ�َ يََديَّ يِف اجل

 َصلَّيْ 
ّٰ

ٍْل وَّ الٰ نَٰهاٍر ِاال
َ

ْن يل ْر ُطُهْوراً يِفْ ٰساَعٍة ِمّ ْ لَْم اََ�َطهَّ ُت َ�َمًال اَْريٰج ِعنِْدْي اَِ�ّ
ْ
ُت َعِمل
 ِ ْ َك بِٰذل ُهْوَر ٰما ُكِتَب يِلْ اَْن اَُصِ�ّ بالل! به من بگو:  یا«و مسلم)؛  ی(بخار »الطُّ
 یرا من صدایکدام است؟ ز یکه در اسالم، انجام داد ین عملیتر دوارکنندهیام

ن یتر دوارکنندهیگفت: ام سدم! باللیش خودم در بھشت شنیشاپیت را پیھا کفش
ام مگر  نگرفته ییچ وضویروز ھ ن بوده است که در طول شبانهیام ا که انجام داده یکار

 .»مقّدر شده بود، نماز خواندمم یآن که آنچه برا

ْ «د: یفرما یز مین ج امبریو پ  َ�يُْحِسُن وُُضوَْءُه ُ�مَّ َ�ُقْوُم َ�يَُصِ�ّ
ُ
أ تَوَضَّ ٰما ِمْن ُمْسِلٍم �َّ

َنَّةُ 
ْ
ُ اجل

َ
 وََجبَْت هل

ّ
ٰ ِبِه ِاال

ْ
َعتَْ�ِ ُ�ْقِبُل َعلَيِْهٰما بَِقل

ْ
ست که وضو ین یچ مسلمانیھ«(مسلم)؛  »َر�
زد و خالصانه دو رکعت یبه پاخ آنگاهک به انجام برساند؛ یش را نیخو یضورد و ویبگ

 .]»گردد یاو واجب م ینماز بگزارد، مگر آن که بھشت برا
ز مستحب است. ین وقت چاشتشتر از آن، در یا بی چھار رکعتو گزاردن 

يٰح اَوْٰصاِ�ْ َخِليِْ�ْ بِثَالٍٰث: بِِصٰياِم ثَالٰثَِة «د: یگو سرهی[ابوھر َعيَتِ الضُّ
ْ
ّ َشْهٍر َو َر�

اَيّٰاٍم يِفْ لُكِ
ز یمرا به سه چ ج امبریدوست و محبوبم، پ«(مسلم و ابوداود)؛  »َو اَْن اُْوتَِر َ�بَْل اَْن اَنٰامَ 

سفارش کرد: به روزه گرفتن سه روز در ھر ماه و دو رکعت نماز چاشت و خواندن نماز 
 .»وتر قبل از آن که بخوابم

ّ ُسالٰٰ� ِمْن اََحِدُ�ْم َصَدقٌَة؛ فلَُكُّ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سو ابوذر
يُْصِبُح يلَعٰ لُكِ

ٍة َصَدقٌَة، َو اَ  ِْميَْدٍة َصَدقٌَة، وَّ لُكُّ َ�ْهِليْلٍَة َصَدقٌَة، وَّ لُكُّ تَّ�ِبْ�َ
َ

ْمٌر �َْسِبيَْحٍة َصَدقٌَة، َو لُكُّ حت
َمْعُروِْف َصَدقٌَة، َو َ�ْ�ٌ عَ 

ْ
ُمنَْكِر َصَدقٌَة؛بِال

ْ
ِ   ِن ال َعٰتاِن يَْرَكْعُهٰما ِمَن َك َو ُ�ِْزُيء ِمْن ٰذل

ْ
َر�

يٰح  بر شما صدقه الزم  یدر ھر روز به خاطر ھر بنده و مفصل«(مسلم و ابوداود)؛ » الضُّ

ن ی، صدقه است و ھمچنسبحان اهللا و احلمدهللا و ال اله اال اهللا و هر اهللا اكرب است؛ پس ھر
، ید و خواندن دو رکعت نماز ُضحیآ یاز منکر، صدقه به حساب م یروف و نھامر به مع

 .»ردیگ یرا مھا  آن ی ھمه یجا

َة اْغتََسَل يِفْ بَيِْتٰها فََص�ّٰ ثَٰماَن َرَ�ٰعاٍت  ج ِاّن َانلَّيِبَّ «د: یگو لیو ُاّم ھان  »يَْوَم َ�تَْح َمكَّ
من غسل کرد و ھشت رکعت  ی روز فتح مکه در خانه ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار

 .»نماز (در وقت چاشت) خواند
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ُ ُذنُْوُ�ُه «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیو ابوھر
َ

يٰح، ُ�ّفَرْت هل َمْن ٰحاَ�َظ يلَعٰ َشْفَعِة الضُّ
َْحرِ  که به گزاردن  یھر مسلمان«و ابن ماجه)؛  ی(احمد، ترمذ »َو ِاْن اٰكنَْت ِمثَْل َزَ�ِدابلْ

شود،  یاش) بخشوده م رهیو مواظبت کند، گناھان (صغ یبندیت پادو رکعت نماز چاش
 .»ز باشدیا نیکف در یادیاگر چه به ز
به ھنگام  ج اسالم یامبر گرامیدم: پیپرس لشهید: از عایگو لو معاذه

به ھنگام چاشت،  ج گزاردند؟ او در پاسخ گفت: رسول خدا یچاشت چند رکعت نماز م
». کردند یخواست بر آن اضافه م یآنچه را که خدا مگزاردند و  یچھار رکعت نماز م

 (مسلم).
نماز «گفت:  یو مگزارد  یوسته نماز چاشت را ھشت رکعت میز پین لشهیو عا

ت مالک در یروا . به»چاشت را ترک نخواھم کرد، اگر چه پدر و مادرم کشته شوند
 موطأ.]

که در قسمت  ینماز یعنیباشد؛ [ یز مستحب مین نماز شبن گزاردن یو ھمچن

د«شود و به نماز  ین شب گزارده میواپس شده است؛ خداوند بلندمرتبه  ینامگذار »هتجّ

ۡلِ ٱَوِمَن ﴿ د:یفرما یم ۡد بِهِ  �َّ از شب، از خواب  یدر پاس« ]٧٩[اإلسراء:  ﴾نَافِلَٗة لََّك  ۦَ�َتَهجَّ
 .»تو است یبرا یاضاف ی ضهیک فرین یز و در آن، نماز تھّجد بخوان، ایبرخ

 ﴾يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا لَۡمَضاِجعِ ٱَ�َتَجاَ�ٰ ُجُنوُ�ُهۡم َعِن ﴿ د:یفرما یز میو ن
اد ید به فریم و امیشود و پروردگار خود را با ب یشان از بسترھا به دور میپھلوھا« ]١٦[السجدة: 

 .»خوانند یم

ْ قَلِيٗ� ّمَِن ﴿ د:یفرما ین میو ھمچن ۡلِ ٱَ�نُوا ِ  ١٧َما َ�ۡهَجُعونَ  �َّ ۡسَحارِ ٱَو�
َ
ُهۡم  ۡ�

خفتند و در سحرگاھان،  یاز شب م یآنان، اندک« ]١٨-١٧[الذاریات:  ﴾١٨�َۡسَتۡغِفُرونَ 
 .»کردند یدرخواست آمرزش م

َنَِّة ُغَرفاً يُٰري «فرمود:  ج امبریت است که پیروا سیو از ابومالک اشعر
ْ
ِانَّ يِف اجل

الَكَٰم ٰظاِهُرٰها ِمْن 
ْ
ٰعاَم َو اَالَٰن ال  لَِمْن اَْطَعَم الطَّ

ٰ
َها اُهللا تَٰعايل بٰاِطِنٰها َو بٰاِطنُٰها ِمْن ٰظاِهرِٰها؛ اََعدَّ

ٰياَم َو َص�ّٰ بِاللَّيِْل َو انلّٰاُس ِ�ٰيامٌ  است که  ییھا  در بھشت، اتاق«(ابن ماجه)؛  »َو اَٰداَم الِصّ
 یکسان یرا براھا  آن ان است؛ خداوندینماھا  آن رونرون، دیو از بھا  آن رونیاز درون، ب

ند و یگو ی، سخن میدھند و به نرم یآماده کرده است که به گرسنگان طعام م



 ٢٥٩  نماز کتاب

 .»خوانند ینماز م -که مردم در خوابند  یدر حال -شبانگاھان 

يٰا َ�ّبَداِ�! «به من فرمود:  ج امبرید: پیگو بو عبدالله بن عمرو بن عاص
عبدالله!  یا«  و مسلم)؛ ی(بخار »ِ�ٰياَم اللَّيِْل َك ِمثَْل فُالٍٰن؛ اٰكَن َ�ُقْوُم اللَّيَْل َ�رَتَ الٰتَُ�ْن 
 .»خواند، سپس آن را ترک کرد یمباش که نماز شب م یمانند فالن

احِلِْ�َ  هُ َعلَيُْ�ْم بِِقٰياِم اللَّيِْل فَاِنَّ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سو ابوامامه ُب الصّٰ
ْ
َدأ

ثْمِ �َ  ِ
ْ

ِيّٰئاِت َو ِمنْٰهاٌة َعِن اال َرٌة لِلسَّ ُّ�ْم؛ َو ُمَ�ِفّ
  )؛ی(ترمذ »بْلَُ�ْم َو ُهَو قُْرَ�ٌة لَُ�ْم ِعنَْد َر�ِ

وه و یاز شب، ش یرا که گزاردن نماز تھّجد در پاسیبر شما باد خواندن نماز شب؛ ز«
پروردگار و سبب شما در بارگاه  یکیک خدا و باعث نزدیان از بندگان نینیشیروش پ

 .]»از گناه است ی نابود کردن گناھان و بازدارنده

ن، ھر کس قصد انجام کار یباشد. [بنابرا یز مستحب مین »استخاره«و گزاردن نماز 
ر (استخاره) ینمود، مستحب است در مورد آن از خداوند بلندمرتبه، طلب خ یمھّم 
 ث آمده است:ین حدیطور که در ا د؛ ھمانینما

از قرآن  یا استخاره در تمام کارھا را مانند سوره ج امبرید: پیگو سعبداللهجابربن 
را انجام دھد، دو  یاز شما خواست کار مھم یفرمود: ھرگاه کس یداد و م یاد میبه ما 

 د:یرفرض بخواند؛ سپس بگویرکعت نماز غ

ْ اَْستَِخْ�ُ « مِ َك اَللُّٰهمَّ ِاِ�ّ
ْ
ُ َك تِ بُِقْدرَ َك َو اْستَْقِدرُ َك بِِعل ل

َ
َعِظيِْم، فَاِنَّ َك بَِفْضلِ َك َو اْسأ

ْ
َك ال

ُغيُوِْب؛ اَللُّٰهمَّ ِاْن ُكنَْت َ�ْعلَُم اَنَّ 
ْ
ُم ال

ّٰ
ٰهَذا  َ�ْقِدُر َو الٰ اَقِْدُر َو َ�ْعلَُم َو الٰ اَْعلَُم، َو�ُ اَنَْت َعال

ْ يِفْ ِديِْ�ْ َو َمٰعايِشْ َو اٰعقِبََة اَْمِرْي، ّ�ِ َْمَر َخْ�ٌ ْ
(اَْو قٰاَل: اٰعِجِل اَْمِرْي َو آِجِلِه)، فَاقِْدرُْه يِلْ َو  اال

ُه يِلْ ُ�مَّ بٰارِ  ْ َ يِفْ ِديِْ�ْ َو َمٰعايِشْ َو اٰعقَِبَة  كْ �رَِسّ َْمَر رَشٌّ يِلّ ْ
يِلْ ِ�يِْه؛ َو ِاْن ُكنَْت َ�ْعلَُم اَنَّ ٰهَذا اال

َْ�َ َحيُْث اَْمِرْي (اَْو قٰاَل: اٰعِجِل اَْمِرْي َو آِجِلِه)، 
ْ
فِْ�ْ َ�نُْه َو اقِْدْر يِلَ اخل ْ َو ارْصِ فُْه َعِ�ّ فَارْصِ

 )ی. (بخار»اٰكَن ُ�مَّ اَرِْضِ�ْ بِهِ 
کنم و به سبب قدرتت، از تو طلب  یر میخداوندا! به سبب علمت، از تو طلب خ«

 یدان یمو من ناتوانم، و تو  ییخواھم، چون تو توانا یکنم و از فضل بزرگ تو م یقدرت م
ن، ید ین کار... برایکه ا یدان ی؛ پروردگارا! اگر میبیغ یار دانایو من نادانم؛ و تو بس

من  یر است، آن را برایخ -ام  ندهیحال و آ یا فرمودند: برای -ا و عاقبت کارم یدن
ا ی -ا و عاقبت کارم ین، دنیبه مصلحت د ن کار...یکه ا یدان یمقّدر کن؛ و اگر م
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ز از آن یست، آن را از من دور کن و مرا نیر نیخ -ام  ندهیحال و آ یفرمودند: برا
؛ و پس »م مقّدر نما و مرا از آن خشنود فرمایر را ھر جا که ھست، برایمنصرف نما و خ

 ان کند.]یاز و حاجتش را بیاز آن ن

 یباشد. [عبدالله بن اب یز مستحب و مندوب می] نصالة احلاجة[ »حاجت«و نماز 

از بندگان خدا داشته  یکیا یبه خدا  یازیکه ن یکس«فرمود:  ج امبرید: پیگو سیاوف
 یان پرتویرد و دو رکعت نماز بخواند و پس از آن، به بید به نحو احسن وضو بگیباشد، با

برآورده شدن  یدرود بفرستد و برا ج امبریاز وصف و شکوه خداوند بپردازد و بر پ
 ن دعا را بخواند:یازش، این

َْمُد ِ�ِّ رَبِّ «
ْ
َعِظيِْم، َو احل

ْ
َعْرِش ال

ْ
َكِر�ُْم، ُسبْٰحاَن اِهللا رَِبّ ال

ْ
َِليُْم ال

ْ
 اُهللا احل

َّ
الِٰاهٰلَ ِاال

 ُ ل
َ
؛ اَْسأ ٰعالَِمْ�َ

ْ
الَٰمَة ِمْن َك َو َعٰزائَِم َمْغِفَرتِ َك ُموِْجٰباِت رمَْحَتِ َك ال ّ بٍِرّ َو السَّ

َغِنيَْمَة ِمْن لُكِ
ْ
َو ال

َ  لُكِّ   فَرَّْجتَُه َو الٰ َحاَجًة ِ�َ ل
ّٰ

 َ�َفْرتَُه َو الٰ َهّماً ِاال
ّٰ

ٰا َذنْباً ِاال
َ

 قََضيْتَٰها َك ِاثٍْم؛ الٰتََدْع نل
ّٰ

رِضاً ِاال
 ُ�ْ امِحِ  و ابن ماجه)] ی(ترمذ »يٰا اَرَْحَم الرّٰ

 ز [با نماز، تالوت قرآن و ذکر وین »زنده داشتن ده شب آخر ماه مبارک رمضان«و 

َِخْ�ُ  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «د: یگو لشهیباشد. [عا یاد خدا،] مستحب می
ْ

َعرْشُ اال
ْ
اٰكَن ِاٰذا َدَخَل ال

ِمزْئَرَ 
ْ
 ج امبریعادت پ«و مسلم)؛  ی(بخار »ِمْن َرَمٰضاَن، اَْحَي اللَّيَْل َو اَْ�َقَظ اَْهلَُه َو َشدَّ ال

ھا را با عبادت زنده  د، شبیسر یبر آن بود که ھرگاه ده شب آخر ماه رمضان فرا م
چ یکرد و در عبادت، از ھ یدار میعبادت ب یز برایش را نیخو ی داشت و خانوده یم

 .»دیورز یغ نمیدر یتالش و کوشش

ُ ٰما «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیو ابوھر
َ

َمْن قٰاَم َرَمَضاَٰن ِايْٰماناً وَّ ِاْحتِٰساباً ُغِفَر هل
َم ِمْن  َقْدِر اِ َ�َقدَّ

ْ
ْلََة ال

َ
َم ِمْن َذنِْبهِ يْٰماناً وَّ ِاْحتِٰساباً ُغفِ َذنِْبِه؛ َو َمْن قٰاَم يل ُ ٰما َ�َقدَّ

َ
و  ی(بخار »ر هل

ماه رمضان را با نماز  یھا ، شبید پاداش الھیمان و به امیا یکه از رو یکس«مسلم)؛ 
که از  ید؛ و کساش بخشوده خواھد ش ) گذشتهیره یگناھان (صغ ی زنده بدارد؛ ھمه

 ی قدر را با نماز و عبادت زنده بدارد، ھمه یھا ، شبید پاداش الھیمان و به امیا یرو
 .»اش بخشوده خواھد شد ) گذشتهیره یگناھان (صغ

نشست و  یدر ده روز آخر رمضان به اعتکاف م ج امبرید: پیگو لشهیو عا

َقْدِر يِف «فرمود:  یم
ْ
ْلََة ال

َ
ْوا يل َرُّ َٰواِخِر ِمْن َرَمٰضانَ حتَ ْ

َعرْشِ اال
ْ
شب «)؛ یو ترمذ ی(بخار »ال
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 .]»دیقدر را در ده شب آخر رمضان جستجو کن
را یباشد؛ [ز یز مستحب مین »د قربانید فطر و عیزنده داشتن دو شب ع«و 

َبُه يَْوَم َ�ُموُْت «د: یفرما یم جامبریپ
ْ
ِعيِْد، اَْحَي اُهللا قَل

ْ
ْلََة ال

َ
ُقلُوُْب  َمْن اَْحٰي يل

ْ
(مجمع  »ال

د را زنده یھر کس شب ع«)؛ یر و معجم االوسط طبرانیو معجم الکب یثمیالزوائد ھ
 .]»رندیم یھا م قلب ی زنده خواھد کرد که ھمه یدارد، خداوند قلبش را در روز

 ج امبریباشد. [پ یز مستحب مین »الحجه یزنده داشتن ده شب اول ماه ذ«و 
َة؛ َ�ْعِدُل ٰما ِمْن «د: یفرما یم َجَّ

ْ
تََعبََّد ِ�يْٰها َ�ْن َعرْشِ ِذي احل  اَْن �َّ

ٰ
 اِهللا تَٰعايل

َ
اَيّٰاٍم اََحبُّ ِايل

َقْدرِ 
ْ
ْلَِة ال

َ
نْٰها، بِِقٰياِم يل ْلٍَة ِمّ

َ
ّ يل

نْٰها بِِصٰياِم ِسنٍَة وَّ ِ�ٰياُم لُكِ ّ يَْوٍم ِمّ
و ابن  ی(ترمذ »ِصٰياُم لُكِ
 یتر از ده شب (اول) ذ دهیدر نزد خدا بھتر و پسندعبادت  یبرا یچ روزیھ«ماجه)؛ 
ک شب آن، برابر با ی یدار ک سال و زندهیک روز آن، برابر با ی ی ست؛ روزهیالحجة ن

 .»شب قدر است یدار زنده

�ُر ِسنَتَْ�ِ ٰماِضَيًة وَّ ُمْستَْقِبلًَة؛ َو َصْوُم يَْومِ «د: یفرما یز میو ن  َصْوُم يَْوِم َعَرفََة، يَُ�ِفّ
ُر ِسنًَة ٰماِضيَةً  ) ی رهیروز عرفه، گناھان (صغ ی روزه«)؛ یی(مسلم و نسا »اٰعُشْوٰرا، يَُ�ِفّ

) ی رهیروز عاشورا، گناھان (صغ ی برد؛ و روزه ین مینده را از بیدو سال گذشته و آ
 .»برد یان میسال گذشته را از م

 رار دارد.]الحجه ق یروز عرفه، در ده روز اول ذ ی و پرواضح است که روزه
د: یفرما یم ج امبریباشد. [پ یز مستحب مین »شعبان ی مهیزنده داشتن شب ن«و 

ُل « ِ�ْ�َ 
ٰ

ْلَٰها َو ُصْوُمْوا نَٰهارَٰها؛ فَاِنَّ اَهللا تَٰعايل
َ

ْلَُة انِلّْصِف ِمْن َشْعٰباَن، َ�ُقْوُمْوا يل
َ

ِ�يْٰها  ِاٰذا اٰكَن يل
ٰماِء؛   السَّ

َ
ْمِس ِايل ٰ ُمْسرَتِْزٍق فَاَْرُزقُْه؟ َحيتّٰ ِلُغُروِْب الشَّ ُ؟ اَال ٰ ُمْستَْغِفٍر فَاَْغِفُر هلَ َ�يَُقْوُل: اَال

َفْجرُ 
ْ
شعبان فرا رسد، شب آن را (با عبادت و  ی مهیھرگاه ن«(ابن ماجه)؛  »َ�ْطلَُع ال

را خداوند بلندمرتبه به ید؛ زیرید و روزش را روزه بگیاد خدا) زنده داریتالوت و ذکر و 
ا آمرزش ید: آیفرما ید و میآ یا) فرود مین روز، به آسمان (دنیم غروب آفتاب اھنگا
ت یعنا یست تا او را رزق و روزین یخواھ یا روزیست تا او را ببخشم؟ آین یخواھ

 .»ن برنامه تا طلوع صبح صادق ادامه داردیکنم؟ و ا

َْمَس، وََجبَْت «د: یفرما یز میو ن
ْ
ْلََة  َمْن اَْحَي اللَّٰيايِلَ اخل

َ
ِْوَ�ِة، َو يل ْلََة الرتَّ

َ
َنَُّة: يل

ْ
ُ اجل هلَ

ْلََة انِلّْصِف ِمْن َشْعٰبانَ 
َ

ِفْطِر َو يل
ْ
ْلََة ال

َ
ْلََة انلَّْحِر، َو يل

َ
ب یب و الترھی(الترغ »َعَرفََة، َو يل
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ن پنج یگردد؛ و ا یش واجب میکه پنج شب را زنده دارد، بھشت برا یکس»  )؛یمنذر
نھم  یعنیالحجة)؛ شب عرفه؛ ( یھشتم ذ یعنیه (یشب تروشب، عبارتند از: 

 .»شعبان ی مهید فطر و نید قربان؛ شب عیالحجة)؛ شب ع یذ

بُُه يَْوَم «د: یفرما یز میو ن
ْ
ِعيِْد، لَْم َ�ُمْت قَل

ْ
ْليََتِ ال

َ
ْلََة انِلّْصِف ِمْن َشْعٰباَن َو يل

َ
َمْن قٰاَم يل

ُقلُوُْب 
ْ
د را یشعبان و دو شب ع ی مهیھر کس ن«)؛ یھقیب (ابن ماجه و سنن »َ�ُموُْت ال

 .]»رد، نخواھد مردیم یھا در آن روز م که قلب یزنده دارد، قلبش در روز
، مکروه است، ھا ن شبیاز ا یزنده داشتن شب ینمودن برا ییو اجتماع و گردھما

 گر باشد؛یاز ھمد یمردم بر اثر دعوت و فراخوان ییاجتماع و گردھما چه چنان[اگر 
ن اجتماع، یا چه چناناگر  یگر؛ ولید یا در مکانیدر مسجد باشد ھا  آن خواه اجتماع

 ست.]یدر آن ن یباشد، پس در آن صورت اشکال یبدون دعوت و فراخوان

فِل  َصَالةِ  ِفي َفصٌل  َالةُ  َجاِلًسا النَّ ةِ  يَعلَ  َوالصَّ ابَّ  الدَّ

  لِ�ن ؛الِقيَامِ  ىلَعَ  الُقدَرةِ  َمعَ  قَاِعًدا انلَّفُل  َ�ُوزُ 
َ

جرِ  نِصُف  هل
َ
  الَقائِمِ  أ

َّ
 وَ  ؛ُعذرٍ  ِمن إِال

دِ  يَقُعدُ  َصحِّ  ىلَعَ  ِكَراَهةٍ  بَِال  قَائًِما ِافِتتَاِحهِ  بَعدَ  قَاِعًدا إِتَماُمه َجازَ  وَ  .الُمختَارِ  يِف  اَكلُمتََشهِّ
َ
 .األ

ُل  وَ    ُمؤِميًا الِمرصِ  َخاِرجَ  َراِكبًا يَتَنَفَّ
َ

يِّ  ِاىل
َ
َهت َجَهةٍ  أ تُهُ  تَوَجَّ   بُِ�ُوهِل  َ�َ�  وَ  َدا�َّ

َ
 ُرُكو�ِهبِ  ال

اتِبَةِ  بِانلََّوافِِل  اَكنَ  لَو وَ   الرَّ
يِب  َعن وَ 

َ
  اهللاُ  رمَِحَهُ  َحِنيَفةَ  أ

َ
نَّهُ  :َ�َعاىل

َ
�ََّها الَفجرِ  لُِسنَّةِ  يَِ�ُل  �

َ
 َجازَ  وَ  .َغ�َِها ِمن آِ�دُ  ِأل

ظَهرِ  يِف  ُكِرهَ  ُعذرٍ  بَِغ�ِ  اَكنَ  إِن وَ  ِكَراَهةٍ  بَِال  تَِعَب  إِن يَشءٍ  ىلَعَ  اِالتَِّ�اءُ  ،لِلُمتََطوِِّع 
َ
 األ

َدِب  ِإلَِساَءةِ 
َ
  وَ  .األ

َ
ةَ  يَمنَعُ  ال َالةِ  ِصحَّ ابَةِ  ىلَعَ  الصَّ ِج  يِف  اَكنَت لَو وَ  َعلَيَها ِ�َاَسةٌ  ادلَّ  الرسَّ

اَكبَ�ِ  َصحِّ  ىلَعَ  َوالرِّ
َ
  وَ  ؛األ

َ
 .بِاِإلمَجاِع  الَمايِش  َصَالةُ  تَِصحُّ  ال

رامون گزاردن نماز نفل به حالت نشسته و گزاردن نماز (نفل) بر چهار پا و یفصل: پ
 .یسوار

 [گزاردن نماز نفل به حالت نشسته:]
ز یستادن را دارد، جایام و ایکه توان ق یگزاردن نماز نفل به حالت نشسته، با وجود

 یکه به حالت نشسته گزارده شود، نصف ثواب نماز ین نمازیپاداش چن یاست؛ ول
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ھر  یعنیوجود داشته باشد. [ یستاده خوانده شود؛ مگر آن که عذریاست که به حالت ا
، نشسته خواند، پس مزد و پاداشش ھمانند پاداش یکس، نماز نفل را با داشتن عذر

 ستاده است.یشخص ا
ستادن را دارد، یام و ایان قکه تو یو ھر کس نماز نفل را بدون عذر و با وجود

ت شده یرا روایستاده است؛ زینشسته بخواند، پس مزد و پاداش او نصف پاداش شخص ا

ِوتِْر قٰاِعداً  ج ِانَّهُ «است که: 
ْ
ْ َ�ْعَد ال �س از وتر، نماز  ج پيامرب«(مسلم)؛  »اٰكَن يَُصِ�ّ

 .»گزارد خو�ش را به حالت �شسته �
ا «...د: یشان گویدر اواخر عمر ا ج امبریتھّجد پ یدر مورد نمازھا لشهیو عا فَلَمّٰ

ُقُعوْدِ 
ْ
 ال

َ
 آيٰاٍت ُ�مَّ َرَ�َع َو َسَجَد َو اٰعَد ِايل

َ
چون «...(مسلم)؛  »اَٰراَد اَْن يَّْرَكَع، قٰاَم َ�َقَرأ

ه خواندند و سپس به رکوع رفتند و یخواست رکوع کند، بلند شدند و چند آ جامبریپ
 .»باره نشستند و نماز را به حالت نشسته ادامه دادندسجده کردند و دو

َمْن َص�ّٰ قٰائِماً َ�ُهَو اَفَْضُل؛ َو َمْن َص�ّٰ قٰاِعداً فَلَُه نِْصُف اَْجِر «د: یفرما یم ج امبریو پ
ٰقائِِم؛

ْ
ٰقاِعدِ  -اَْي ُمْضَطِجعاً  -َو َمْن َص�ّٰ نٰائِماً   ال

ْ
ابوداود)؛ و  ی(بخار »فَلَُه نِْصُف اَْجِر ال

ستاده بخواند، آن بھتر است؛ و ھر کس به حالت نشسته یھر کس نماز را به حالت ا«
ده یستاده را دارد؛ و ھر کس نماز را به صورت دراز کشیبخواند، پاداش نصف شخص ا

 .]»او نصف مزد شخص نشسته است یبخواند، پس برا
گزارد، پس  یت نشسته منماز را به حال -ده یبنا به قول مختار و برگز -که  یو کس

ن پھن یچپش را بر زم یپا یعنیند؛ [یند، بنشینش یتشّھد م یکه برا ید ھمانند کسیبا
ن نصب کند و ی، بر زمیراستش را به حالت عمود یند، و پایکند و با آرامش بر آن بنش

 ن پا را رو به قبله کند.]یانگشتان ا
کرد، در آن صورت بدون  ستاده شروعینماز نفل را به حالت ا چه چنانو اگر 

د؛ بنا به قول یز است که آن را به حالت نشسته کامل نمایجا یتیگونه کراھ چیھ
ن یشان، چنیدگاه ایرا از دیاست؛ ز /فهین قول از نظرگاه امام ابوحنیتر. [ا حیصح
ن باورند یبر ا /و امام محمد /وسفیدو شاگردش، امام ابو یز است؛ ولیجا یکار

 ست.یبدون عذر روا ن ین کاریکه چن

ُقُعوِْد َو ِمَن  ج َو اٰكَن انلَّيِبُّ «د: یگو لشهیعا
ْ
 ال

َ
ِقٰياِم ِايل

ْ
ِع ُ�مَّ يَنْتَِقُل ِمَن ال َ�ْفتَتَُح اتلََّطوُّ

ِقٰيامِ 
ْ
 ال

َ
ُقُعوِْد ِايل

ْ
ام به یکردند؛ سپس از ق ینماز نفل را شروع م ج امبریپ«(مسلم)؛  »ال
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 .»شدند یم منتقل مایق ینشستن و از نشستن به سو

َع قٰائِماً ُ�مَّ َ�ْقُعُد؛ فَاِٰذا بيَِقَ ِمْن  ج ِانَّهُ «ت شده است که: یز روایو ن اٰكَن َ�ْفتَِتُح اتلََّطوُّ
 ُ�مَّ َرَ�َع َو َسَجدَ 

َ
، قٰاَم َ�َقَرأ �َْن آيًَة اَْو ثَالِٰ�ْ�َ نماز  ج امبریپ«(مسلم)؛  »قِٰراَءتِِه ِمْقٰداَر ِعرْشِ

نشست. و چون از قرائتش به  یکرد؛ سپس م یستاده شروع میحالت ا نفل را به
خواند  یه را میآ یا سیست یشد و آن ب یماند، بلند م یم یه باقیآ یا سیست یب ی اندازه

 .»آورد یم یو پس از آن، رکوع و سجده را به جا
ناگفته نماند که نماز فرض و واجب، به حالت نشسته، به ھمراه داشتن قدرت بر 

 ست.]یح نیستادن، صحیام و ایق
 :]ی[گزاردن نماز نفل بر چھارپا و سوار

سوار  ییو چھارپا یکه بر سوار یرون از شھر و در حالیتواند در ب یفرد نمازگزار، م
که  ییتواند به ھر سمت و سو یاست، نماز بخواند؛ و در مورد قبله، فرد نمازگزار م

با اشاره، نماز را بخواند. [ناگفته نماند که رو کرده، به ھمان جھت  یو یچھارپا و سوار
 رون از شھر باشد.یدرست است که فرد نمازگزار، ب ی، تنھا در صورتین نمازیچن

َهْت بِهِ  ج اٰكَن رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو بابن عمر ْ يلَعٰ َظْهِر ٰراِحلَِتِه َحيُْث تَوَجَّ  »يَُص�ِّ
در مسافرت، بر پشت مرکب خود، رو به ھر جھت که  ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار

 .»خواند یرفت، نمازش را م یم
بر پشت مرکب، رو به ھر جھت که  ج امبریپ «...آمده است:  یت بخاریو در روا

خود  یگزارد، از مرکب و سوار یاّما ھرگاه که نماز فرض م». خواند یرفت، نماز م یم

اٰكَن «آمده است:  سث جابریخواند؛ چون در حد یشد و رو به قبله، آن را م یاده میپ
َفِر�َْضَة نََزَل فَاْستَْقبََل  ج رَُسْوُل اهللاِ 

ْ
َهْت بِِه ؛ فَاِٰذا اَٰراَد ال ْ يلَعٰ ٰراِحلَِتِه َحيُْث تَوَجَّ يَُص�ِّ

ِقبْلَةَ 
ْ
برد، نمازش  یسوار بر مرکب رو به ھر طرف که او را م ج امبریپ«)؛ ی(بخار »ال

شد و رو به  یاده میکرد، پ یگزاردن نماز فرض م ی گزارد و چون اراده یرا م (نماز نفل)
 .»گزارد یقبله نمازش را م

ِقبْلََة َو  ج اٰكنَ «ت شده است: یز روایو ن
ْ
َع، ِاْستَْقبََل بِٰناقَِتِه ال تََطوَّ ِاٰذا ٰسافََر َو اَٰراَد اَْن �َّ

َه ِرٰ�بُهُ  َ َو َص�ّٰ َحيُْث وَجَّ خواست  یرفت و م یبه سفر م ج امبریھرگاه پ«بوداود)؛ (ا »َكربَّ
گفت و  یمه میر تحریکرد و تکب یقبله م یشتر خود را به سو ینماز سّنت بخواند، رو

 .»باشد یچھارپا و مرکبش، به ھر طرف یکرد که رو ینم یخواند و فرق ینماز خود را م
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يُْت رَُسْوَل اهللاِ «د: یگو سو جابربن عبدالله
َ
ّ وَْجٍه  ج َرأ

يَُصِ�ّ انلَّٰوافَِل يلَعٰ ٰراِحلَِتِه يِفْ لُكِ
َعتَْ�ِ 

ْ
ك ْجَدَ�ّ�ِ ِمَن الرَّ لِٰكنَُّه َ�ِْفُض السَّ را  ج امبریپ«ح ابن حبان)؛ ی(صح »يُْؤِ�ْ ِايْٰماءاً وَّ

خواند و به ھنگام  یشد، م یکه برابر م ییش را به ھر سوینفل خو یدم که نمازھاید
ش را از دو یخو ی دو سجده یگزارد ول یچھارپا، با اشاره نماز م یبر رو ھا آن خواندن

 .]»کرد یتر ادا م نییرکوع خود، پا
خواند و در مورد قبله،  یم ینمازگزار، نماز نفل را بر چھارپا و سوار چه چنانو اگر 

اش رو کرده، به ھمان جھت با اشاره نماز نفل  یکه چھارپا و سوار ییبه ھر سو
تواند نماز  ین شد؛ در آن صورت مییاش پا ینماز، از چھارپا و سوار یرد و در اثناگزا یم

عمل «که  یرد؛ البته در صورتیست که آن را از سر بگیش را ادامه بدھد؛ [و الزم نیخو
ش یاده، نماز نفل خویھرگاه به حالت پ یسر نزده باشد؛] ول یاد، از ویو حرکات ز »ریکث

ش سوار شود، یخو یم گرفت که بر چھارپا و سوارینماز، تصم یگزارد و در اثنا یرا م
ن فرد، نماز نفل را در یرا ھرگاه ایش را ادامه بدھد؛ [زیتواند نماز خو یدر آن صورت نم

د؛ در یشرائط نماز را مراعات نما یالزم است که تمام یکند، بر و یاده شروع میحالت پ
ل: رو کردن به یط نماز از قبیاز شرا یبرخو چھارپا، سوار شود،  یکه اگر بر سوار یحال

 گردد. یو ... فوت م یقیحق ی قبله، رکوع و سجده
، روا است،] اگر چه آن یچھارپا و سوار یبر باال مؤّکده یھا سّنتو گزاردن 

ش از یاست که پ یسّنت ی: نمازھا»راتبه«باشد. [  »راتبه« یمؤّکده، نمازھا یھا سّنت
ش از فرض یشوند؛ ھمانند: دو رکعت پ یگزارده م ھا، آن دنبالا به یفرض و  ینمازھا

فرض  یش از ظھر و دو رکعت پس از آن؛ دو رکعت پس از نمازھایصبح؛ چھار رکعت پ
 مغرب و عشاء.]

 ید براین باور است که: نمازگزار بایبر ا یت شده که ویروا /فهیو از امام ابوحن
را سّنت بامداد، از ید؛ زیاین بییش، پایخو یگزاردن نماز سّنت صبح، از چھارپا و سوار

 ھا]، موّکدتر است. گر سّنتیر خود [از دیغ
ن رو، یست؛ از ایح نی، صحی[ناگفته نماند که نماز فرض و واجب، بر چھارپا و سوار

که آن را پس از شروع کردن در آن،  یا ، و قضا آوردن نماز نافلهینماز وتر، نماز نذر
فرد  چه چناناگر  یست؛ ولیز نی، جایچھارپا و سوار یباال ده است، بریفاسد گردان

بر  ین که در صورت فرود آمدن از چھارپا و سواریبود؛ مانند ا یعذر ینمازگزار، دارا
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ز و یا از فرار و گریم داشت، و یاز درندگان ب یا ا از درندهید، یترس یم ین، از دشمنیزم
ھا،  ن صورتیآلود بود؛ در ا مکان، ِگل ا آنید، یترس یش میخو یختن سواریدن و گریرم
فرض  یش بخواند؛ خواه نماز ویخو یو چھارپا یسوار یش را بر باالیتواند نماز خو یم

افت که او را بر مرکب و چھارپا ی یرا نم یکس چه چنانن اگر یا واجب. و ھمچنیباشد 
، نماز فرض و سوار شدن بر آن را نداشت یی، توانایید و او خود ھم به تنھایسوار نما
 درست است.] یچھارپا و سوار یبر باال یواجب و
درست است که در  یتیگونه کراھ چیگزارد، بدون ھ یکه نماز نفل م یکس یو برا

ه یتک یبرا یکه عذر ید؛ و در صورتیه نمایتک یزی، به چیو کوفتگ یصورت خستگ
گزاردن نفل به صورت  -بنا به قول ظاھرتر  -دادن، وجود نداشته باشد، در آن صورت 

 گردد. یم یادب تلّق  ی و اسائه یحرمت ی، بین کاریرا چنیباشد؛ ز یه مکروه میتک
شتر از یب ی به اندازه یعنیاد؛ ی[ز ی، نجاستیچھارپا و سوار یبر رو چه چنانو اگر 

 ینماز بر رو ین نجاست، مانع صّحت و درستیک درھم] بود، در آن صورت وجود ای
 یا بر رویِن] چھارپا و یا خورجین [یگردد؛ اگر چه آن نجاست بر ز ینم یچھارپا و سوار

 تر. حیو چھارپا باشد؛ بنا به قول صح یسوار یھا رکاب
رود،] به  یاده را میپ یکه با پا یکس یبرا یعنیاده [یو گزاردن نماز در حالت پ

 ست.یح نیان اضاف] صحیشوایاجماِع [ائمه و پ

ةِ  يَعلَ  َوالَواِجِب  الَفرِض  ةِ ٰال َص  ِفي َفصٌل  ابَّ  الدَّ

 
َ

ابَّةِ  ىلَعَ  يَِصحُّ  ال   وَ  الَفَرائِِض  َصَالةُ  ادلَّ
َ

عَ  َما وَ  َوالَمنُذورِ  اَكلِوترِ  الَواِجبَاِت  ال  نَفًال  ِ�يهِ  رَشَ
فَسَدهُ 

َ
  وَ  فَأ

َ
رِض  ىلَعَ  آَ�تَُها تُِليَت َسجَدةٌ  وَ  اجلَنَاَزةِ  َصَالةُ  ال

َ
  األ

َّ
وَرةٍ  إِال  ىلَعَ  لِصٍّ  َكَخوِف  ؛لرُِضُ

و نَفِسهِ 
َ
و َدابَِّتهِ  أ

َ
ابَّةِ  مُجُوِح  وَ  الَماَكنِ  ِط�ِ  وَ  َسبُعٍ  َخوُف  وَ  نََزَل  لَو ِ�يَابِهِ  أ  وِجَدانِ  َعَدمِ  وَ  ادلَّ

 .ِلِعجِزه رِ�بُهيُ  َمن
َالةُ  ابَّةِ  ىلَعَ  الَمحِمِل  يِف  َوالصَّ َالةُ  ،ادلَّ و َسائَِرةً  اَكنَت َسَواءٌ  ؛َعلَيَها اَكلصَّ

َ
 َجَعَل  لَو وَ  .َواقَِفةً  أ

َت 
َ

  قََرارُه بيَِقَ  َحىتَّ  َخَشبَةً  الَمحِمِل  حت
َ

رِض  ِاىل
َ
رِض  بَِمِ�لَةِ  اَكنَ  ؛األ

َ
 ِ�يهِ  الَفِر�َضةُ  َ�َتِصحُّ  األ

 .قَائًِما
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[و کجاوه  یچهار پا و سوار یفرض و واجب بر باال یرامون گزاردن نمازهایفصل: پ
 و تخت روان]

 یصبح، ظھر، عصر، مغرب و عشاء] بر باال ینفل [ھمانند نمازھا یگزاردن نمازھا
واجب، ھمانند: نماز وتر،  ین گزاردن نمازھایست؛ و ھمچنیح نیصح یچھار پا و سوار

ده، یکه آن را پس از شروع کردن در آن، فاسد گردان یو قضا آوردن نماز نفل ینماز نذر
ن، تالوت یزم یآن بر رو ی هیتالوت که آ ی سجده و گزاردن نماز جنازه و ادا کردن

 بر خواندن یست؛ مگر آن که ضرورتیح نیو چھارپا صح یسوار یده است، بر باالیگرد
ل آن که: در صورت فرود ی] از قبیچھارپا وجود داشته باشد؛ [ضرورت یبر روھا  آن

غارتگر و چپاولگر  م آن داشته باشد که دزد ویو چھارپا، فرد نمازگزار ب یآمدن از سوار
ا از یاو برساند؛ و  ی ا لباس و جامهیا چھارپا و ی] به جان یانیغماگر، [ضرر و زیو 

ا از فرار و یوجود داشته باشد؛ و  یا در آن مکان، ِگل و الیم داشته باشد؛ و یدرندگان ب
 یرن شدن از سواییا [در صورت پایم داشته باشد؛ و یختن چھارپا، بیدن و گریز و رمیگر

 یی، تواناییز به تنھایافت که او را بر آن سوار گرداند و او خود نی یرا نم یو چھارپا،] کس
 ش، سوار گردد.یخو یآن را ندارد که بر چھارپا و سوار یارایو 

و چھارپا،  یسوار ین موارد، نماز خواندن نمازگزار بر باالیا ی [به ھر حال، در ھمه
ن یا نماز واجب؛ خداوند بلندمرتبه در اینماز فرض باشد  یح است؛ خواه نماز ویصح

 د:یفرما ینه میزم

ِمنُتۡم فَ ﴿
َ
ۡو ُرۡكَباٗ�اۖ فَإَِذآ أ

َ
ْ ٱفَإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجاً� أ َ ٱ ۡذُكُروا ا لَۡم تَُ�ونُواْ  �َّ َكَما َعلََّمُ�م مَّ

  ]٢٣٩[البقرة:  ﴾٢٣٩َ�ۡعلَُمونَ 
ت یکه امن ید. اّما ھنگامیا سواره انجام دھیاده یپ د پس نماز را در حالیدیو اگر ترس«

اد یرا  ید و خدا به شما آموخت، خدایدانست یکه نم ییزھاید، برابر آن چیافتیخود را باز
 .]»دیکن

چھارپا،  یز بر باالیکه آن کجاوه ن تخت روانو  کجاوهو [حکم] گزاردن نماز در 
 یاست؛ و فرق یخود چھارپا و سوار یده، ھمانند [حکم] گزاردن نماز بر باالیسوار گرد

 حرکت. یستاده و بیا ایرونده باشد  شیوان، در حال حرکت و پیکند که ح ینم
ک قطعه َالوار قرار داد به ین کجاوه، ییفرد نمازگزار، در قسمت پا چه چنانو اگر 

و  ده و پابر جاین قطعه َالوار] ثابت و استوار گردیھم ی لهیکه کجاوه [به وس یا گونه
ن رو، گزاردن نماز ین است؛ از ایزم ی ساکن شد، در آن صورت آن کجاوه، به منزله
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 ستاده درست است.یفرض در آن، به حالت ا

الة يفِ  َفصٌل  فِ  يفِ  الصَّ  َنةیالسَّ

يِب  ِعندَ  َصِحيَحةٌ  ُعذرٍ  بَِال  قَاِعًدا َجاِرَ�ةٌ  ِ�َ  وَ  ِ�يَها الَفرِض  َصَالةُ 
َ
ُكوِع  َحِنيَفةَ  أ  بِالرُّ

ُجودِ    وَ  ؛َوالسُّ
َ

  :قَاال
َ

  تَِصحُّ  ال
َّ

ظَهرُ  ُهوَ  وَ  ُعذرٍ  ِمن إِال
َ
أِس  َكَدَوَرانِ  :َوالُعذرُ  .األ  َعَدمُ  وَ  الرَّ

  وَ . اخلُُروِج  ىلَعَ  الُقدَرةِ 
َ

ُوزُ  ال  .ِا�َِّفاقًا بِاِإليَماءِ  ِ�يَها جتَ
َّةِ  يِف  َوالَمرُ�وَطةُ  ُكَها وَ  ابَلحرِ  جلُ َرِّ

ُ
�حُ  حت ائَِرةِ  َشِديًدا الرِّ   وَ  اَكلسَّ

َّ
َصحِّ  ىلَعَ  فاََكلَواقَِفةِ  إِال

َ
 وَ  ؛األ

طِّ  َمرُ�وَطةً  اَكنَت إِن   ،بِالشَّ
َ

ُوزُ  ال إِن .بِاِإلمَجاِع  قَاِعًدا َصَالتُه جتَ
 ِمنَ  يَشءٌ  َوَ�نَ  قَائًِما َص�َّ  فَ

ِفينَةِ  رِض  قََرارِ  ىلَعَ  السَّ
َ
ِت  ،األ َالةُ  َصحَّ   وَ  الصَّ

َّ
  ؛الُمختَارِ  ىلَعَ  تَِصحُّ  فََال  إِال

َّ
 يُمِكنهُ  لَم إَِذا إِال

هُ  وَ  ؛اخلُُروجَ    ِ�يَها الُمَص�ِّ  َ�تَوَجَّ
َ

َالةِ  ِافِتتَاِح  ِعندَ  الِقبلَةِ  ِاىل  ،َعنَها ِاستََدارَت لُكََّما وَ  الصَّ
هُ  َها َ�تَوَجَّ

َ
َالةِ  ِخَاللِ  يِف  إِيل َها َحىتَّ  الصَّ  .ُمستَقِبًال  يُِتمَّ

 یرامون گزاردن نماز در کشتیفصل: پ

روان و در حال حرکت، به طور  ی: گزاردن نماز در ِکشت/فهیدگاه امام ابوحنیاز د
نماز را ادا  ی نشسته و بدون عذر، درست است؛ البته مشروط بر آن که رکوع و سجده

روان و در حال حرکت به طور نشسته و  یگزاردن نماز فرض، در ِکشت یعنید؛ [ینما
 ست.]یبدون عذر و با اشاره درست ن

روان و  یاند: گزاردن نماِز فرض، در کشت گفته /و امام محمد /وسفیو امام ابو
وجود داشته باشد؛ و  یست؛ مگر آن که عذریدر حال حرکت، به طور نشسته درست ن

الٰةِ  ج ِانَّ انلَّيِبَّ « د:یگو بابن عمررا یباشد؛ [ز ین قول، ظاھرتر میھم ُسئَِل َعِن الصَّ
َغْرَق 

ْ
ٰاَف ال

َ
 اَْن خت

ّٰ
ِفيْنَِة؟ فَٰقاَل: َصِلّ ِ�يْٰها قٰائِماً؛ ِاال  ی(مستدرک حاکم و سنن کبر »يِف السَّ

شان در پاسخ یسؤال شد؟ ا یرامون خواندن نماز در کشتیپ ج امبریاز پ«)؛ یھقیب
م از غرق شدن داشته ینماز بخوان؛ مگر آن که بستاده یبه صورت ا یفرمودند: در کشت

 .]»یباش
روان و در حال حرکت، به طور نشسته]  یخواندن نماز فرض در کشت ی[برا عذرو 

 .یرون شدن از کشتیعدم قدرت بر بو  یجیسرگ: عبارتند از
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که بر رکوع  یکس ی[برا با اشاره ینماز در کشتان اضاف]، یشوایو به اتفاق [ائمه و پ
 ست.یح نیاست] صح تواناو سجده بردن کردن 

ا لنگر یدر ین جایتر ن و پرآبیتر قیکه [با لنگرھا] در عم ییھا یو حکم کشت
است که  ییھا یدھد، ھمانند حکم کشت یرا سخت تکان مھا  آن اند و باد، انداخته شده

در داد،  یرا حرکت و تکان نمھا  آن باد، چه چنانروان و در حال حرکت ھستند؛ و اگر 
حرکت باشد؛ بنا به  یستاده و بیاست که ا یا یھمانند حکم کشتھا  آن آن صورت حکم

 تر. حیقول صح
به ساحل و لنگرگاه بسته شده بود، در آن صورت به اجماع  یکشت چه چنانو اگر 

اضاف،] در آن، نماز خواندن به طور نشسته [به ھمراه  ینظران فقھ [علماء و صاحب
 ست.یز نین] جاستادیداشتن قدرت بر ا

ستاده یکه به ساحل و لنگرگاه بسته شده است، ا یا یدر کشت چه چنانو اگر 
افته ین پابرجا و استوار و ثابت و استقرار یبر زم یاز کشت یزینمازگزارد و حال آن که چ

ن یبر زم یاز کشت یزیچ چه چناناگر  یبود، در آن صورت نماز در آن، درست است؛ ول
ح ینماز در آن صح -ده یبنا به قول مختار و برگز -د، در آن صورت افته بویاستقرار ن

، قادر نباشد [که در آن صورت، نماز یرون شدن از کشتیست، مگر آن که شخص بر بین
ا نباشد و روان و در یبه لنگرگاه بسته شده باشد  یجواز دارد؛ خواه کشت یدر کشت یو

 حال حرکت باشد.]
ش را در یخو ینماز گزارد،] به ھنگام شروع نماز، رو یو [ھرگاه نمازگزار در کشت

ز در ید، او نیگر چرخید یجھت یبه سو ید؛ و ھرگاه کشتیقبله نما یبه سو یکشت
دن در یاست که بر چرخ ین حکم در صورتینماز، به جانب قبله بچرخد؛ [البته ا یاثنا
دن قادر نبود، در آن یخبر دور زدن و چر چه چناننماز، قادر و توانا باشد؛ و اگر  یاثنا

ش را رو به یدا کند تا] نماز خویصورت از گزاردن نماز دست بکشد] تا آن که [قدرت پ
 ان برساند.ید و به پایقبله تمام نما

 »مایگزاردن نماز در قطار و ھواپ«مسائل نم تا احکام و یب ینجا بر خود الزم می[در ا
فرض و واجب در قطاِر در حال حرکت و ن رو، گزاردن نماز یم؛ از ایان نمایز بیرا ن
بر اساس مذھب امام  -در حال پرواز، نشسته بدون داشتن عذر  یمایھواپ

ح است. و گزاردن نماز فرض و واجب در قطاِر در حال حرکت و یصح - /فهیابوحن
ح یصح -شتر ائمه یدگاه بیاز د -در حال پرواز، نشسته بدون داشتن عذر  یمایھواپ
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ھمچون دوران  -به عنوان مثال:  - یعذر یکه شخص، دارا یورتست؛ مگر در صین
 سر باشد.
ستادن یکه ا یا است؛ به گونه یدیقطار در حال حرکت شد چه چنانن اگر یھمچن

ح است. و اگر شخص، به یدر آن دشوار است، خواندن نماز به طور نشسته در آن، صح
سجده  یاز آن دو صندل یکی قطار نماز خواند و بر یان دو صندلیستاده، در میطور ا

بر کف  یو یکه امکان سجده کردن برا یدرست است؛ البته در صورت یکرد، نماز و
 قطار وجود نداشته باشد.

ستاده بود، پس در نزد تمام ائمه، نماز نشسته بدون عذر در آن، جواز یاّما اگر قطار ا
 ندارد.

، نماز به طور یعذر ستاده بود، بدون داشتنین ایما بر زمین اگر ھواپیھمچن
 نشسته در آن، جواز ندارد.

ا یش شروع کرد، سپس قطار یقبله به نماز خو یما، رو به سویا ھواپیو اگر در قطار 
قبله دور بزند؛ البته در  یز به سوید، او نیمتحّول گرد یگریجھت د یما به سویھواپ

 که بر دور زدن قادر و توانا باشد. یصورت
گاه نگردیا ھواپیا به دور زدن قطار یر نبود، و اگر بر دور زدن قاد  ید، نماز ویما آ

 درست است.]

َراِویِح  ِفي َفصٌل   التَّ

َاِو�حُ   .ِكَفايَةً  ُسنَّةٌ  ،بِاجلََماَعةِ  َصَالُ�َها وَ  َوالنَِّساءِ  لِلرَِّجالِ  ُسنَّةٌ  ،الرتَّ
َاِو�ِح  ىلَعَ  الِوترِ  تَقِديمُ  يَِصحُّ  وَ  الِعَشاءِ  َصَالةِ  بَعدَ  :َوقتَُها وَ   �َستَِحبُّ  وَ  ؛َعنَها تَأِخُ�هُ  وَ  الرتَّ

َاِو�ِح  تَأِخ�ُ    الرتَّ
َ

و اللَّيِل  ثُلِث  إِىل
َ
  وَ  ؛نِصِفه أ

َ
  تَأِخ�َُها يَ�َرهُ  ال

َ
ِحيِح  ىلَعَ  بَعَدهُ  َما إِىل  .الصَّ

رَ�عٍ  لُكِّ  بَعدَ  اجلُلُوُس  �ُستََحبُّ  وَ  .�َسِليَماٍت  بَِعرشِ  َر�َعةً  ِعرُشونَ  ِ�َ  وَ 
َ
 َوَ�َذا بَِقدرَِها أ

ِو�َةِ  بَ�َ  ةً  ِ�يَها الُقرآنِ  َختمُ  ُسنَّ  وَ  ؛َوالِوترِ  اخلَاِمَسةِ  الرتَّ هرِ  يِف  َمرَّ ِحيِح  ىلَعَ  الشَّ  إِن وَ  ؛الصَّ
  ،الَقومُ  بِه َملَّ 

َ
  َما بَِقدرِ  قََرأ

َ
  يُؤَدِّي ال

َ
  وَ  .الُمختَارِ  يِف  تَنِف�ِِهم ِاىل

َ
َالةَ  يرَُتكُ  ال  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  الصَّ

دٍ  لُكِّ  يِف  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َصَ�    وَ  .الُمختَارِ  ىلَعَ  الَقومُ  َملَّ  لَو وَ  ِمنَها �ََشهُّ
َ

 وَ  اثلَّنَاءَ  كُ رتُ يَ  ال
ُكوِع  �َسِبيحَ  ُجودِ  الرُّ   وَ  ؛َوالسُّ

َ
اَعءِ  يَأيِت  ال   وَ  الَقومُ  َملَّ  إِن بِادلُّ

َ
َاِو�حُ  قيَض تُ  ال  بَِفَواتَِها الرتَّ
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  وَ  ُمنَفرًِدا
َ

 .جِبََماَعةٍ  ال

 حیرامون نماز تراویفصل: پ

ماه رمضان، پس از نماز عشاء،]  یھا ست رکعت نماز در شبی[ب حینماز تراوگزاردن 
ح را یمؤکده] است. [و مردان، نماز تراو ینیزنان، سّنت [ع یمردان و ھم برا یھم برا

شان بھتر یھا زنان، در خانه یح برایبخوانند؛ و خواندن نماز تراودر مسجد با جماعت 
 است.]

 یاست. [و معنا ییسّنت کفامردان]،  یح، ھمراه با جماعت [برایو گزاردن نماز تراو
ح را با جماعت یاز اھل محّله، نماز تراو یبرخ چه چنانآن است که: اگر  »ییسّنت کفا«

جماعت را  یاھل محّله، ھمگ چه چناناگر  یوله، ساقط است یخواندند، طلب آن از بق
 گنھکار ھستند.ھا  آن یترک کردند، در آن صورت تمام

ست و بر آن، اجماع منعقد شده است ین یگونه شک چی، ھحیدر سّنت بودن نماز تراو
 اند. ، آن اجماع را نقل کردهینظران اسالم از علماء و صاحب یاریو بس

و  یی(نسا »ِاْ�رَتََض اُهللا َعلَّيُ�ْم ِصٰياَمُه َو َسنَنُْت لَْ�ُم ِ�ٰياَمهُ «د: یفرما یم ج امبریپ
 یھا ام شبیز قیماه رمضان را مقرر کرده و من ن ی خداوند بر شما روزه«ابن ماجه)؛ 
 .»ام شما، سّنت قرار داده یرمضان را برا

َم ِمْن َذنِْبهِ َمْن قٰاَم َرَمَضاَن ِايْٰماناً َو «د: یفرما یز میو ن  ی(بخار »ِاْحتِٰساباً ُغِفَرهَلُ ٰما َ�َقدَّ
 یھا ح را در شبیخدا، نماز تراو یرضا یمان و باور و برایا یھر کس از رو«و مسلم)؛ 

 .]»شود یده میآمرز یش از رمضان ویرمضان بگزارد، گناھان پ
[تا طلوع صبح و دو رکعت سّنت] است  ، پس از نماِز [فرض عشاءحیوقت نماز تراوو 

ر انداختن آن از نماز وتر، یح بر نماز وتر و به تأخیصادق]؛ و مقّدم نمودن نماز تراو
ده و بھتر و یح بر نماز وتر، مستحب و پسندیمقّدم ساختن نماز تراو یح است؛ [ولیصح

 باشد.] یسزاوارتر م
مستحب  مه شب،یا تا نیک سّوم شب، یح تا یر انداختن نماز تراوین به تأخیو ھمچن

ح تا پس از یر انداختن نماز تراویبه تأخ -ح یبنا به قول صح -باشد. و  یده میو پسند
 ست.یمه شب، مکروه نین

ست رکعت است با ده سالم. و نشستن بعد از ھر چھار رکعت، به یح، بیو نماز تراو
ن ین نشستن بیباشد. و ھمچن یاستراحت]، مستحب م یچھار رکعت [برا ی اندازه
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شنماز، پس از یباشد. [به ھر حال، امام و پ یز مستحب میپنجم و نماز وتر ن ی حهیترو
ست رکعت نماز بخواند؛ و در ھر دو رکعت یگزاردن نماز فرض عشاء ھمراه با مردم، ب

جلسه و  »:تروحيه«حه قرار دھد. و یست رکعت را در پنج تروین بینماز، سالم بدھد؛ و ا
ماه رمضان پس از نماز  یھا پس از خواندن چھار رکعت نماز در شب ینشست مختصر

ن اسم یکنند، بد یاستراحت م یعشاء است؛ و چون پس از ھر چند رکعت نماز، اندک
 خوانده شده است.

 »تروحيه«ماه رمضان پس از نماز عشاء،  یھا و به ھر چھار رکعت نماز در شب
شود، نماز  یس از نماز عشاء گزارده مکه پ یست رکعتین رو، به بیند؛ از ایگو یم
ند یاسایب یند تا مردم، دمیبنش یحه، اندکیند؛ پس امام، پس از ھر ترویگو یم »حیتراو«

م در نماز یکبار قرائت تمام قرآن کری -ح یبنا به قول صح -و استراحت کنند.] و 
 ح، در ماه رمضان، سّنت است.یتراو

شدند، در آن  یماه، خسته و ملول م یآن در طکبار ختم قریمردم، از  چه چنانو اگر 
د که یح قرائت نمایدر نماز تراو یا شنماز به اندازهیامام و پ -بنا به قول مختار  -صورت 

 [از نماز جماعت] نشود.ھا  آن منجر به متنّفر ساختن
ح، یدر ھر تشّھد در نماز تراو ج درود خواندن بر رسول خدا -بنا به قول مختار  -و 

اللهم و  سبحانك - »ثناء«ن ینشود؛ اگر چه مردم، ملول و خسته شوند. و ھمچنترک 

ترک کرده نشوند؛ [اگر چه مردم،  حات سجدهیتسبو  حات رکوعیتسبو  - ...كبحمد
 ملول و خسته شوند.]

مردم بدان،  چه چنان، ترک کرده شود، اگر ج پس از درود بر رسول خدا یو دعا
 یآوردن سّنت، دعا یبه جا یھتر آن است که براب یشدند [ول یخسته و ملول م

 پس از درود خوانده شود.] یکوتاھ
و نه به  ییشود؛ نه به صورت تنھا یح قضا آورده نمیح، تراویو با فوت شدن نماز تراو

 صورت جماعت.
ن طور که امام و یشود؛ ا یز در ماه رمضان، با جماعت گزارده می[و نماز وتر ن

شود، ھمراه با مردم، نماز وتر را با  یحه فارغ میاز پنج ترو ن کهیشنماز پس از ایپ
، یبلند بخواند؛ و امام و مقتد یجماعت بگزارد و در ھر سه رکعت وتر، قرائت را با صدا

توان نماز وتر را با  یر ماه رمضان، نمیآھسته بخوانند؛ و در غ یقنوت را با صدا یدعا
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 جماعت خواند.]





 

 
 
 
 
 

 ی رامون گزاردن نماز در خانهیباب: پ
 کعبه



 

 
َالةِ  َباُب   الَکعَبةِ  ِفي الصَّ

َدِب  ِإلَِساَءةِ  َمكُروهٌ  لِكنَّه ؛ُسرَتةً  َ�تَِّخذ لَم إِن وَ  فَوَ�َها َكَذا وَ  ِ�يَها نَفٌل  وَ  َفرٌض  َصحَّ 
َ
 األ

  َظهَرهُ  َجَعَل  َمن وَ  .َعلَيَها بِاِسِتعَالئِهِ 
َ

و ِ�يَها إَِماِمه وَجهِ  َغ�ِ  ِاىل
َ
 َجَعَل  إِن وَ  ؛َصحَّ  فَوَ�َها أ

  َظهَره
َ

  إَِماِمه وَجهِ  ِاىل
َ

 إِن وَ  ؛َمفتُوحٌ  َوابَلاُب  ِ�يَها بِإَِمامٍ  َخارَِجَها االِقِتَداءُ  َصحَّ  وَ  .يَِصحُّ  ال
َلَُّقوا   َصحَّ  َخارَِجَها َواِإلَمامُ  َحولََها حتَ

َّ
قَرَب  اَكنَ  لَِمن إِال

َ
َها أ

َ
 .إَِماِمه ِجَهةِ  يِف  إِيل
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ن یکعبه درست است؛ و ھمچن ی فرض و نفل در داخل خانه یگزاردن نمازھا
بر بام آن] درست است؛ اگر  یعنیکعبه [ ی خانه یفرض و نفل، بر باال یگزاردن نمازھا

 یگاھش قرار ندھد؛ ول سجده یرا در جلو یا چه نمازگزار در وقت خواندن نماز، ُستره
به  -بدان  یحرمت یادب و ب ی کعبه و اسائه ی م و بزرگداشت خانهیبه جھت عدم تعظ

 باشد. ین کارش مکروه میا -جھت باال رفتن بر آن 
ش را در برابر یپشت خو یآن، مقتد یا بر باالیکعبه  ی داخل خانهو ھرگاه در 

 چه چناناگر  یعنیدرست است؛ [ یو یرصورت امام قرار داد، در آن صورت اقتدایغ
ش را در برابر یا صورت خویش را در برابر پشت امام قرار داد؛ ی، صورت خویمقتد
ش یا پشت خویشنماز قرار داد؛ یپ یا پشت خود را در برابر پھلویامام قرار داد؛  یپھلو

خود را در برابر صورت امامش قرار داد؛  یا پھلویش قرار داد؛ یرا در برابر پشت امام خو
ر از جھت یغ یجھت یامامش قرار داد و حال آن که به سو یش را در برابر پھلویا پھلوی

ن ھفت یدر اا صورتش را در برابر صورت امام قرار داده بود؛ یامام رو نموده است؛ و 
ک مورد مکروه ین ھفت مورد، یاز ا یبه امام درست است؛ ول یمقتد یصورت، اقتدا

با صورت امام، برابر باشد که در آن صورت، نمازش  ین که صورت مقتدیباشد؛ و آن ا یم
 ت درست است.]یبا کراھ

شنمازش برابر کرد، در آن یش را با صورت امام و پی، پشت خویمقتد چه چنانو اگر 
 ستاده است.]یش ایرا جلوتر از امام خویست؛ [زیدرست ن یو یصورت نماز و اقتدا

کعبه [و در مسجدالحرام]  ی درست است که خارج از خانه یکسان یو اقتدا برا
باشد؛ [خواه  یکعبه م ی در داخل خانه یاند که و اقتدا کرده یشنمازیھستند و به پ

 ی خانه ی است که دروازده ین حکم در صورتیا نباشد؛] و ایباشد  یھمراه با او، جماعت
 کعبه، باز و گشوده باشد.

کعبه [و در مسجدالحرام] نماز گزارد، و  ی امام در خارج از خانه چه چنانو اگر 
کعبه، حلقه زدند و به امام اقتدا نمودند، در آن صورت  ی ز در اطراف خانهیمردم ن

به  یکه به ھنگام نماز در ھمان جھت یدرست است؛ مگر کسانھا  آن یتمام یاقتدا
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ستاده است؛ یز در ھمان جھت ایشنمازشان نیک باشند که امام و پیکعبه نزد ی خانه
به امام، درست ھا  آن یاند، اقتدا ستادهیش این صورت، چون که جلوتر از امام خوی[در ا

عبه ک ی ر از جھت امام به خانهیغ یبه ھنگام نماز در جھت یاگر فرد یست؛ ولین
 ح است.]ین صورت، نمازش صحیک باشد، در اینزد
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 الُمَساِفرِ  َصَالةِ  َباُب 

قَلُّ 
َ
ُ  َسَفرٍ  أ حاَكمُ  بِهِ  َ�تََغ�َّ

َ
يَّامٍ  ثََالثَةِ  َمِسَ�ةُ  ،األ

َ
قرَصِ  ِمن �

َ
يَّامِ  أ

َ
نَةِ  �  َمعَ  وََسٍط  �َِس�ٍ  السَّ

قَدامِ  َميشُ  وَ  اِإلبِِل  َس�ُ  :َوالوََسُط  ؛االِسرِتَاَحاِت 
َ
 يِف  وَ  ؛ُ�نَاِسبُه بَِما اجلَبَِل  يِف  وَ  الرَبِّ  يِف  األ

�ِح  ِاعِتَداُل  ،ابَلحرِ  َ�ايِعَّ  الَفرَض  َ�يَقرصُ  ؛الرِّ َفرَ  ینَو َمن الرُّ  إَِذا ،�َِسَفِرهِ  اَعِصيًا اَكنَ  لَو وَ  السَّ
يًضا َجاَوزَ  وَ  َمَقاِمه ُ�يُوَت  َجاَوزَ 

َ
و بَِمزرََعةٍ  الَفنَاءُ  ِانَفَصَل  إِن وَ  ؛فِنَائِه ِمن بِه ِاتََّصَل  َما أ

َ
 قَدرِ  أ

  ُغلَوةٍ 
َ

 .ُ�َاَوَزتُه �ُشرَتَُط  ال
َوابِّ  َكر�ِض  ابَلَ�ِ  لَِمَصاِلِح  الُمَعدُّ  الَماَكنُ  :الِفنَاءُ   .الَموَ�  َدفِن  وَ  ادلَّ

ةِ  �ُشرَتَُط  وَ  َفرِ  ِ�يَّةِ  لِِصحَّ شيَاءَ  ثََالثَةِ  السَّ
َ
  بِاحلُ�مِ  االِسِتقَالُل  :أ

ُ
 نُقَصانِ  َعَدمُ  وَ  َوابُللُوغ

ةِ  َفرِ  ُمدَّ يَّامٍ  ثََالثَةِ  َعن السَّ
َ
و َمَقاِمه ِعمَرانَ  ُ�َاِوز لَم َمن يَقرُصُ  فََال  ؛�

َ
و َصِبيًّا َوَ�نَ  َجاَوزَ  أ

َ
 أ

َفرَ  َمتبُوُعهُ  يَنوِ  لَم تَابًِعا ةِ  السَّ
َ
هُ  َمعَ  َوالَعبدِ  َزوِجَها َمعَ  اَكلَمرأ

َ
ِمِ�ه َمعَ  َواجلُنِدِي  َموال

َ
و أ

َ
 نَاِو�ًا أ

َفرِ  اِإلَقاَمةِ  ِ�يَّةُ  تَعتَرِبُ  وَ  .اثلََّالثَةِ  ُدونَ  صِل  نَ مِ  َوالسَّ
َ
 يِف  الَمتبُوِع  ِ�يَّةُ  ُعِلمَ  إِن اتلَّبعِ  ُدونَ  األ

َصحِّ 
َ
َ�مَّ  فَإَِذا ؛ِعنَدنَا َعِز�َمةٌ  ،َوالَقرصُ  .األ

َ
َ�اِ�يَّةَ  أ َل  الُقُعودَ  َ�َعدَ  وَ  الرُّ وَّ

َ
ت األ  َمعَ  َصَالتُه َصحَّ

  وَ  َراَهةِ الكَ 
َّ

  تَِصحُّ  فََال  إِال
َّ

ا اِإلقَاَمةَ  ینَوَ  إَِذا إِال  .لِلثَّاثِلَةِ  قَامَ  لمَّ
  وَ 

َ
و هِ ِمرصَ  يَدُخَل  َحىتَّ  يَقرُصُ  يََزاُل  ال

َ
و بِبََ�ٍ  َشهرٍ  نِصَف  إِقَاَمتَه يَنوَِي  أ

َ
 إِن قرََصَ  وَ  ؛قَرَ�ةٍ  أ

قَلَّ  ینَوَ 
َ
و ِمنهُ  أ

َ
  وَ  ؛ِسنِ�َ  بيَِقَ  وَ  يَنوِ  لَم أ

َ
ِ  لَم بِبََ�تَ�ِ  اِإلقَاَمةِ  ِ�يَّةُ  تَِصحُّ  ال  الَمِبيَت  ُ�َع�ِّ

َحِدِهَما
َ
  وَ  بِأ

َ
هِل  ِلَغ�ِ  َمَفاَزةٍ  يِف  ال

َ
خِبيَةِ  أ

َ
  وَ  األ

َ
  وَ  بَِداِراحلَرِب  ِلَعسَكِرنَا ال

َ
 ةِ ُ�َارَصَ  يِف  بَِداِرنَا ال

هِل 
َ
 .ابَليِغ  أ

َها وَ  َصحَّ  ،الَوقِت  يِف  بُِمِقيمٍ  ُمَسافِرٌ  یِاقتَدَ  إِن وَ  َ�مَّ
َ
رَ�ًعا أ

َ
  بَعَدهُ  وَ  ؛أ

َ
 بَِعكِسهِ  وَ  يَِصحُّ  ال

ن لِإلَِمامِ  نََدَب  وَ  ؛ِ�يِهَما َصحَّ 
َ
وا« :َ�ُقوَل  أ تِمُّ

َ
ن يَنبَيِغ  وَ  »ُمَسافِرٌ  فَإِ�ِّ  َصَالتَُ�م أ

َ
ُقوَل  أ  َذالَِك  �َّ

وِعهِ  قَبَل  َالةِ  يِف  رُشُ   وَ  .الصَّ
َ

  ال
ُ
ه ِ�يَما الُمِقيمُ  يَقَرأ َصحِّ  يِف  الُمَسافِرِ  ِإَماِمه فََراِغ  بَعدَ  يُِتمُّ

َ
 .األ

َفرِ  فَائِتَةُ  وَ  رَ�ًعا وَ  َر�َعتَ�ِ  تُقيَض  ،َواحلرََضِ  السَّ
َ
 .الَوقِت  آِخرُ  ِ�يهِ  َوالُمعتَرَبُ  أ

صِ�ُّ  الَوَطنُ  يَبُطُل  وَ 
َ
َفرِ  وَ  بِِمثِله اِإلقَاَمةِ  َوَطنُ  يَبُطُل  وَ  ؛َ�َقط بِِمثِله األ صِ�ِّ  وَ  بِالسَّ

َ
 .بِاأل

صِ�ُّ  َوالَوَطنُ 
َ
ي ُهوَ  :األ ِ

َّ
و ِ�يهِ  ُودِلَ  اذل

َ
جَ  أ و تََزوَّ

َ
ج لَم أ   اتلََّعيَُّش  قََصدَ  وَ  َ�زَتَوَّ

َ
 ..َعنهُ  اِالرحِتَاَل  ال
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ُقونَ  يَعتَرِب  لَم وَ  .فَوقَه َ�َما َشهرٍ  نِصَف  ِ�يهِ  :اِإلقَاَمةَ  ینَوَ  َموِضعٌ  اِإلقَاَمةِ  َوَطنُ  وَ   الُمَحقِّ
كَ�  َوَطنَ   .َشهرٍ  نِصِف  ُدونَ  ِ�يهِ  اِإلقَاَمةَ  يَنوِي َما :ُهوَ  وَ  ؛السُّ
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رود و  یاست و گمان مشقت و رنج در سفر م ی، موجب مشّقت و دشوارسفر[
ن رو، شارع مقّدس اسالم، در یکند؛ از ا یجاب میو سھولت را ا یریمشّقت و رنج، آسانگ

 ن آورده است.ییف داده و پایتخف یرا به دو رکعت یچھار رکعت یسفر، نمازھا
بر آن داللت دارند که در سفر، کوتاه  یو اجماع اّمت اسالم یم و سّنت نبویقرآن کر

 ز است.یکردن نماز و شکسته خواندن آن جا

ۡ�ُتۡم ِ� ﴿ د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م �ِض ٱ�َذا َ�َ
َ
ن  ۡ�

َ
فَلَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

واْ ِمَن  لَٰوةِ ٱَ�ۡقُ�ُ ن َ�ۡفتَِنُ�ُم  لصَّ
َ
ِينَ ٱإِۡن ِخۡفُتۡم أ َّ�  ْۚ ن یھرگاه در زم« ]١٠١[النساء:  ﴾َ�َفُرٓوا

د که کافران، یدیست اگر ترسیبر شما ن ید، گناھید و نماز را کوتاه خواندیبه مسافرت پرداخت
 .»گرفتارتان گردانند یا به شما برسانند و به فتنه ییبال

ه سؤال کردم و ین آیا ی درباره سعمربن خطابت است: از یروا سهیبن ام یعلیاز 
اختصاص دارد که از کافران در امان  یه، قصر نماز به وقتین آیگفتم: با توجه به ا

ن امر یگفت: من ھم مثل تو از ا ست ھستند؟ عمریاالن مردم در امن یم؛ ولینباش

َصَدقٌَة «فرمود:  ج امبرین باره سؤال کردم. پیدر ا ج امبریزده شدم و از پ شگفت
َق اُهللا بِٰها َعلَيُْ�ْم فَاقِْبلُوا َصَدَ�تَهُ  )؛ ی، ابن ماجه و ترمذیی(مسلم، ابوداود، نسا »تََصدَّ

 .»دیاش را قبول کن است که خداوند به شما داده است؛ پس صدقه یا صدقه«

الَٰة يلَعٰ لِٰساِن نَِبِيُّ�مْ «د: یگو بابن عباس رََضِ اَْرَ�عاً َو يِف  ج َفَرَض اُهللا الصَّ
ْ
يِف احل

َعةً 
ْ
َوِْف َر�

ْ
َعتَْ�ِ َو يِفْ اخل

ْ
َفِر َر� خداوند از زبان «و ابن ماجه)؛  یی(مسلم، ابوداود، نسا »السَّ

ک ینماز را بر شما، در َحَضر چھار رکعت، در سفر دو رکعت و در ھنگام خوف،  ج امبریپ
 .»رکعت واجب کرده است

َْضيٰح َصالُٰة ال«د: یگو سعمر
ْ

ِفْطُر َو اال
ْ
َعٰتاِن َو ال

ْ
ُُمَعِة َر�

ْ
َعٰتاِن َو َصالُٰة اجل

ْ
َفِر َر� سَّ

دٍ  َعٰتاِن تَٰماٌم َ�ْ�َ قرَْصٍ يلَعٰ لِٰساِن ُ�َمَّ
ْ
نماز  ج از زبان محمد«و ابن ماجه)؛  یی(نسا »ج َر�

د فطر و قربان، دو رکعت است؛ یسفر، دو رکعت و نماز جمعه، دو رکعت و نماز ع
 .»اند نه قصر املک
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ْت «د: یگو لشهیو عا َفِر َو اُتِمَّ ، فَاُقِرَّْت َصالُٰة السَّ َعتَْ�ِ
ْ
ُل ٰما فُرَِضْت َر� الُٰة اَوَّ اَلصَّ

َح�َرَضِ 
ْ
ابتدا که نماز فرض شد، دو رکعت دو رکعت بود؛ نماز «و مسلم)؛  ی(بخار »َصالُٰة ال

 .») شدیماند و نماز حضر، کامل (چھار رکعت ی) باقیسفر به حال خود (دو رکعت
مسافرت  سو عثمان س، عمرس، ابوبکرج امبریت است: با پیروا بابن عمراز 
شتر یکه فوت کردند، از دو رکعت ب یتا وقتھا  آن کدام از چیام که ھ دهیام و ند کرده

 .]یی، مسلم، ابوداود و نسایبخوانند، بخار
[و در آن  کند یر مییآن تغ ی لهیسائل به وسکه احکام و م ین مسافت سفریکمتر

است  یشود،] سفر یرمضان، مباح م ی گردد و خوردن روزه یکوتاه کردن نماز واجب م
 یط انهیمودن متوسط و میسال با راه پ ین روزھایتر سه روز از کوتاهکه مسافت آن را، 

مھمانسراھا و  د قوا کردن [درید؛ البته با در نظر گرفتن استراحت کردن و تجدینما
دن، اجابت مزاج، گزاردن یخوردن، نوش یطور که در مھمانسراھا برا نیھا؛ ا مسافرخانه
 د.]ید و استراحت نمایاساینماز و ... ب

 یرو ادهیمودن با شتر و پیعبارت است از: راه پ انهیمودن] متوسط و میر [راه پیو َس 
 .و کوه بدانچه که با آن سازگار و متناسب است یدر خشک

، به اعتدال و ھمسان بودن باد است. ایانه، در دریمودن متوسط و میاعتبار راه پو 
 یک سواریک ساعت و با یبه عنوان مثال: در  -[و ھر کس، مسافت سه روز را 

ز کوتاه کردن ید، در آن صورت نیمایبپ -ره یما و غیر ھمچون قطار و ھواپیالس عیسر
 گردد. ینماز بر او واجب م

آن  ی لهیکه احکام و مسائل به وس ید: مراد از سفریگو »ةیھدا«کتاب  ی سندهینو
ر یکند تا مسافت راه سه روز را با س یت میاست که انسان ن یکند، سفر یر مییتغ

 د.یمایبپ -مودن شتر است یا راه پیاده رفتن یکه ھمان پ -متوسط 
رد. و در یگ یه مانداز »مرحله و منزل« ین مسافت را بر مبنایا /فهیو امام ابوحن

 مسافِت راه سفر، به یریگ ح است؛ و اندازهی، درست و صحیریگ ن اندازهیقت ایحق
 باشد. یمعتبر نم »فرسخ«

که احکام و مسائل به  یسفر«عبارت ن آمده است: مراد از یچن »الكفاية«در کتاب 
خوردن دن نماز (قصر)؛ یھمانند: کوتاه گردان ی، احکام»کند یر مییآن تغ ی لهیوس

ت نماز جمعه؛ ساقط شدن یروزه؛ مدت مسح موزه تا سه روز؛ ساقط شدن فرض
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د قربان و یکردن در ع ید قربان؛ ساقط شدن قربانید فطر و عیع یت نمازھایفرض
 باشد. یرون شدن زِن آزاد بدون محرم میم بیتحر

ن ییکنند، در تع یم یریگ اندازه »فرسخ«که مسافت سفر را با  ییو علماء و فقھا
و  ١٨ یو برخ ٢١آن را به  یاند: برخ گر اختالف کردهیفرسخ با ھمد ی زان و اندازهیم

 انه است.یرا حّد میفرسخ است؛ ز ١٨فتوا به  یاند؛ ول فرسخ گفته ١٥گر ید یبرخ
ل و یمن دارند که مسافت سفرشان به یاز مبرم به ایما، مسافران ن یو در زمان کنون

مسافت سفر به فرسخ فتوا  ی ن، اندازهیشود؛ و اگر به سان متأخر یریگ اندازه فرسخ
 مردم خواھد بود. ین فتوا بھتر و آسانتر برایداده شود، ا

که  -فرسخ را  ١٨مسافت سفر،  ید: اگر ما برایگو یعالمه محمد عاشق الھ
ل یم ٥٤ن صورت مسافت سفر یم، در ایانتخاب کن -ز است یانه نیمتوسط و م ی هینظر

ج در زمان خودمان یرا لومتریکرا با  لیماست؛ و اگر  لیفرسخ، سه مرا ھر یشود؛ ز یم
 فرسخ ١٥مسافت سفر  یشود؛ و اگر برا یلومتر میک ٩٨ش از یم، مسافت سفر بیبسنج

 شود. یلومتر میک ٨٢ش از یل و بیم ٤٥ن صورت مسافت سفر، یم، در ایرا انتخاب کن
معادل با فرسخ  ١٦دانند؛  یم فرسخ ١٦را  که مسافت سفر یقول کسان یو بر مبنا

 ]١٤٣-١٤٢ص  ١ج  یدر مسائل قدور یریاست. ر.ک: س لومتریک ٨٨
رون شد،] یش بیخو یا روستایت ، از شھر ین نیت سفر را کرد [و با ایپس ھر کس ن

 ین معنی: به ا»قصر«د؛ [و یش را قصر نمایخو یفرض چھار رکعت یدر آن صورت نمازھا
چھار رکعت، دو رکعت  یظھر، عصر و عشاء را به جا یچھار رکعت یاست که نمازھا

 مغرب، صبح، وتر، سّنت و نفل، نماز را کوتاه نگرداند. یدر نمازھا یبخواند؛ ول
انجام  یجواز دارد،] اگر چه مسافرت مسافر، برا یو کوتاه کردن نماز، در ھر سفر

گر یو ... . به د ی، راھزنیدانت باشد؛ [ھمچون دزیت و خیک عمل گناه و ِبزه و معصی
ز است؛ چه آن سفر، سفر طاعت بوده باشد یجا یسخن، کوتاه کردن نماز در ھر مسافرت

باشد که  یامر یا برایباشد، ھمچون تجارت؛ و  یا امر مباحیھمچون حج، جھاد و ... 
 .]یت و گناه است؛ ھمچون دزدیدر آن معص

 د:]ی[چه وقت کوتاه کردن نماز را شروع نما
که شخص مسافر، از محل اقامت و  آنگاهو [کوتاه کردن نماز جواز ندارد مگر] 

که  آنگاهست؛ مگر یز نین [کوتاه کردن نماز جایرون شود. و ھمچنیش بیسکونت خو
، ده و مّتصل استیچسب یکه به محل سکونت و یا فناء و محدودهشخص مسافر،] از 
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 د.یعبور نما
، با محل سکونت ی فناء و محدودهن یو بن محل سکونت یدر ب چه چنانو اگر 

که  ی: مسافتغلوةصد تا چھار صد قدم[یس ی اندازه به یا به مسافتیمزرعه و کشتزار 
 ی جاد شد، در آن صورت عبور کردن از فناء و محدودهیر را پرتاب کرد] فاصله ایبتوان ت

 ست.یمحل سکونت، شرط ن
مصالح و منافع  یاست که برا ی، عبارت از مکانمحل سکونت ی و فناء و محدوده

و دفن  یدوان اسب یکه برا یا و آماده شده است؛ ھمانند: اماکنیشھر، مھ یعموم
 ه شده است.یو تھ ی] طراحیمسافربر ی انهیمردگان [و پا

 ت سفر:]یصّحت ن یھا [شرط
 ز شرط قرار داده شده است که عبارتند از:یت سفر، سه چیصّحت ن یو برا

 د مستقل باشد.یش بایرا کرده است، در سفر خو ت سفریکه ن ی* فرد
 د بالغ باشد.یت سفر را کرده است، بایکه ن ی* شخص

 * مسافت سفر، کمتر از سه روز نباشد.
 ست:یل واجب نیط، کوتاه کردن نماز افراد ذین شرایا یو بر مبنا

ا یش عبور نکرده است؛ یمحل سکونت و اقامت خو ی و محدوده یکه از آباد یکس
ا ینابالغ است و  یکودک یش عبور کرده، ولیمحل سکونت خو ی و محدوده یآباداز 

ش است؛ و سرور و یردست و فرمانبر] آقا و سرور خویرو [زیاست که تابع و پ یشخص
که در سفر به ھمراه شوھرش و  یت سفر را نکرده است؛ ھمانند زنیز، نیسش نیرئ

ش یخو ی که به ھمراه فرمانده یکه به ھمراه خواجه و اربابش و سرباز یا برده
نابالغ بود، در آن صورت کوتاه کردن نماز بر  یمسافر، کودک چه چنانن اگر ی[بنابرا است؛

را زن، تابع شوھر یت سفر نکرده بود؛ زی، نین شوھر ویست. و ھمچنیواجب ن یو
ارباب و  چه چنانز اعتبار ندارد؛ اگر یت سفر کردن خدمتکار و برده نیش است. و نیخو

س و اربابش یرو رئیرا خدمتکار و برده، تابع و پیت سفر را نکرده بود؛ زیاش ن خواجه
 باشد. یم

 چه چنانندارد؛ اگر  یز اعتبارین یت سفر کردن سرباز و سپاھین نیو ھمچن
ت یا نیش است.] و یرا سرباز، تابع فرمانده خویت سفر را نکرده بود؛ زی، نیفرمانده و

با  -ت مسافت سفر ین چه چنانن رو، اگر یسه روز را نموده بود؛ [از ا مودن کمتر ازیپ
 تواند نمازش را کوتاه بخواند.] یرا کمتر از سه روز نمود، در آن صورت نم -اده یر پیس
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[ھمانند: شوھر، ارباب و فرمانده] در نظر گرفته  اصل، از ت اقامت و سفریو اعتبار ن
بنا به  - چه چنان: زن، برده، خدمتکار و سرباز]؛ اگر [ھمانند رو و تابعیپشود نه از  یم

ن یش را بداند. [از ایس و فرمانده خویت آقا و سرور و رئیرو، نیتابع و پ -تر  حیقول صح
ت اقامت را نمود، در آن صورت تا یس و متبوع و آقا، نی، سرور و رئچه چنانرو، اگر 

گاھ یت ویرو، نسبت به نیکه تابع و پ یزمان ش را یتواند نماز خو یدا نکند، نمیپ یآ
 د.]یکامل ادا نما

در سفر [قصر]،  یچھار رکعت یدگاه ما [اضاف]، کوتاه خواندن نمازھایو از د
ن رو، ھرگاه مسافر، نماز چھار یباشد؛ از ا ی] می[ثابت و مؤّکد و الزم و حتم »متیعز«

ند، در آن ید در قعده بنشتشھّ  ی را کامل بخواند و بعد از دو رکعت اول، به اندازه یرکعت
و دو  »فرض«ن، دو رکعت اول، یت درست است؛ [بنابرایصورت نمازش به ھمراه کراھ

باشد، به جھت آن که نمازگزار،  ین نماز مکروه میا یگردد؛ ول یم »نفل«ر یرکعت اخ
 ر انداخته است.]یسالم را از محل آن به تأخ

را کامل خواند و پس از دو رکعت اول، به  یمسافر، نماز چھار رکعت چه چنانو اگر 
را به خاطر یست؛ [زیدرست ن یتشّھد در قعده ننشست، در آن صورت نماز و ی اندازه

د نمازش را ین رو، بایگردد؛ از ا ینمازش نفل م یتمام -که فرض است  -ترک قعده 
د؛ ینمات اقامت را یشود، ن یرکعت سوم بلند م یبه سو یاعاده کند،] مگر آن که وقت

تشّھد به قعده ننشست؛ سپس به  ی پس از دو رکعت اول، به اندازه چه چناناگر  یعنی[
ت اقامت را یرکعت را انجام بدھد، ن ی ش از آن که سجدهیرکعت سوم بلند شد و پ یسو

ل ی، تبدیت اقامت، نماز فرض ویرا با نیباشد؛ ز ینمود، در آن صورت، نمازش درست م
 ی ، با ترک قعدهیفرض چھار رکعت یرواضح است که در نمازھابه چھار رکعت شد؛ و پ

 کند.] یت میسھو کفا ی جبران آن، سجده یگردد؛ بلکه برا یاول، نماز فاسد نم
 [مّدت کوتاه کردن نماز:]

که از  آنگاهش را کوتاه بخواند تا یخو یفرض چھار رکعت یوسته نمازھاید پیمسافر، با
ا یمّدت پانزده روز [ یا مسافر برایشود؛ و  یوارد م شیگردد و به شھر خو یسفر باز م

 ید نمازھایز باید [که در آن صورت نیت اقامت را نمای، نییا روستایشتر]، در شھر یب
 ش را کامل بخواند.]یخو یچھار رکعت
د ھمچنان یمّدت کمتر از پانزده روز کرد، با یت اقامت را براین چه چنانو اگر 

ت اقامت را ین چه چنانا اگر یش را کوتاه گرداند؛ و یخو یفرض چھار رکعت ینمازھا
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فرض  یز نمازھایماند، در آن صورت ن یت اقامت در سفر باقیھا بدون ن نکرد و سال
س در خوارزم، یت شده که علقمة بن قیرا روایش را کوتاه بخواند؛ [زیخو یچھار رکعت

ش را کوتاه یفرض خو یماند و با آن وجود، نمازھا یت اقامت باقیدو سال بدون ن
، سعد بابن عمرد بن منصور). و از یبه و سنن سعیش یگردانند. (مصّنف ابن اب یم

را ھا  آن ن سان نقل شده است کهیبد یاتیز رواین بابن عباسو  سوقاص یبن اب

 نقل نموده است.] ٣/٢٥٣ »ةينصب الرا«در  یلعیز
 ست:یح نیھا صح ن مکانیت اقامت در ایو ن

 یکیدر  »توته کردنیشب ماندن و اقامت شبانه و ب«ت اقامت در دو شھر که ی* ن
 ن نگرداند.یرا مشّخص و معھا  آن از

ابان و صحرا، به عنوان یرا بیست؛ [زیابان درست نیت اقامت در صحرا و بی* ن
نان و ین حکم، چادرنشید]؛ و از ایآ ی، به شمار نمیمسکن و محل اقامت و

درست ھا  آن یابان برایت اقامت در صحرا و بیرا نیھستند؛ [ز ینان، مستثنیصحرانش
درآمده ھا  آن ابان و صحرا، به صورت مسکن و محل اقامتیاست؛ بدان خاطر که ب

 است.]
ن دشمن] ی[سرزم »دار حرب«لشکر و سپاه ما مسلمانان در  یت اقامت برای* و ن
ش را کوتاه یخو ینمازھاان اسالم الزم است تا ین رو، بر سپاھیست؛ [از ایدرست ن

 باشد.] یفاقد اعتبار مھا  آن تیرا نیبخوانند؛ ز
دار «در  یعنین ما مسلمانان [یسپاه اسالم در سرزم یت اقامت براین نی* و ھمچن

ام و یق یه نظام اسالمیکه عل ی[گروه و جماعت یاھل َبغ ی ] به ھنگام محاصره»اسالم
 ست.یاند] درست ن کرده یسرکش

 م به امام مسافر:]یم، و اقتدا نمودن فرد مقیمسافر به امام مق [اقتدا کردن
م اقتدا کرد، در آن صورت یشنماز مقیو ھرگاه شخص مسافر در وقت نماز، به پ

خود  یش، نمازھایاز امام خو یروین صورت مسافر به پیش درست است؛ و در ایاقتدا
 بخواند. -چھار رکعت  -را به طور کامل 

م اقتدا کرد، یشخص مسافر، پس از خارج شدن وقت نماز، به امام مق چه چنانو اگر 
را نماز فرض مسافر، پس از خارج شدن وقت، یست؛ [زیش درست نیدر آن صورت اقتدا

م به امام مسافر، در ھر دو صورت درست است؛ یشخص مق یکند.] و اقتدا یر نمییتغ
ارج شدن وقت نماز، به ا پس از خیم، در وقت نماز یشخص مق چه چناناگر  یعنی[
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ز یش در ھر دو صورت به امام مسافر جایاقتدا کرد، در آن صورت اقتدا شنماز مسافریپ

َة َو ُهَو َمٰسافٌِر وَّ قٰاَل:  ج ِانَّهُ «ت شده است که: یرا روایاست؛ ز ْوا «َص�ّٰ بِاَْهِل َمكَّ اَتِمُّ
که مسافر بود،  یدر حال ج امبریپ«لک)؛ (ابوداود و موطأ ما »َصالٰتُِ�ْم فَاِنّٰا قَّوُم َسْفرٌ 

مسافر  یرا ما جماعتید؛ زیاھل مکه امامت داد و فرمود: نمازتان را کامل بخوان یبرا
 .]»میھست

اماِم مسافر،  یم نمازگزارد،] برایو [ھرگاه مسافر، در مقام امامت به اشخاص مق
ش را تمام ینماز خو«د: یبگوم یمق یھا یمستحب است تا پس از سالم دادن، به مقتد

ش از شروع کردن در ین جمله را پیبھتر آن است که ا؛ و »را من مسافر ھستمید؛ زیکن
ش از شروع کردن در ین جمله را، ھم پین است که ای، بھتر اید. [و به قولینماز بگو

 ج امبریت شده است که پیرا رواید؛ زینماز و ھم پس از فارغ شدن از آن، دو بار بگو
ْوا َصالٰتُِ�ْم «ن فرمود: یچن ھا بداناھل مکه امامت داد؛  یمسافر بود و برا یوقت اَتِمُّ

 .]»میرا ما مسافر ھستید، زیش را تمام کنینماز خو«(ابوداود)؛  »فَاِنّٰا قَّوُم َسْفرٌ 
م پس از سالم دادن امام مسافر یکه شخص مق آنگاه -تر  حیبنا به قول صح -و 

نمازش،  ی مانده یباق یھا شود، در رکعت یازش بلند متمام کردن نم یش برایخو

 .]»الحق«ش را بدون قرائت تمام کند ھمانند شخص یقرائت نخواند، [بلکه نماز خو

رضَ «د دو رکعت در ینماز در سفر فوت شد، با چه چنانو اگر  قضا آورده شود و  »حَ
گر؛ ید یریبه تعبد چھار رکعت قضا آورده شود. [یدر حال اقامت فوت شد، با چه چنان

د دو رکعت قضا آورد؛ خواه آن را در سفر یرا در سفر فوت کرد، با یاگر نماز چھار رکعت
را در حال اقامت فوت کرد،  ینماز چھار رکعت چه چنانا در َحَضر. و اگر یقضا آورد 

 ا در َحَضر.یچھار رکعت قضا آورد؛ خواه آن را در سفر قضا آورد 
 »نمازھا یادا«ھمانند موضوع  »قضا آوردن نمازھا«گر سخن؛ در اصل، موضوع یبه د

د دو رکعت در َحَضر قضا ینماز را در سفر فوت کرد، با چه چنانن رو، اگر یاست؛ از ا
د چھار رکعت در سفر قضا ینماز را در حال اقامت فوت کرد، با چه چنانآورد و اگر 

 آورد.]
 آخر وقت، در َحَضر و خواندن دو رکعت در سفرو معتبر در خواندن چھار رکعت 

در آخر وقت مسافر بود، در آن صورت دو رکعت  چه چنانن رو، اگر یباشد؛ [از ا یم
م بود، در آن صورت چھار رکعت بخواند. و یدر آخر وقت، مق چه چنانبخواند. و اگر 
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د، از ا فرید و یبالغ گرد یا کودکیمسلمان شد،  ین اگر در آخر وقت، کسیھمچن
و نفاس پاک شد، در آن صورت،  یا زن، از قاعدگی، به ھوش آمد و یھوشیو ب یوانگید

 باشد.] ی، معتبر مآخر وقترا یگردد؛ ز یواجب م ینماز بر و
سفر «و  »وطن اقامت«شود [و با  یباطل م »یوطن اصل«، تنھا با »یوطن اصل«و 
ش را ترک نمود و از یخو »یوطن اصل«ن رو، اگر شخص یگردد؛ از ا یباطل نم »کردن

د؛ ید و در آن، اقامت و مسکن (توّطن) گزیگر، منتقل گردید ینیسرزم یآن به سو
ش را یش بازگشت؛ در آن، نماز خویوطِن اول خو یاز امور، به سو یسپس به جھت امر

را رسول ید؛ زیآ یاو به شمار نم »یوطن اصل«گر اکنون یرا که آنجا دیکوتاه گرداند؛ ز
منوره ترک کرد و از آنجا ھجرت نمود؛ و  ی نهیمکرمه را به مقصد مد ی ز مکهین ج خدا

 ش را کوتاه گزارد.]یمکرمه داخل شد، نماز خو ی چون بعدھا به مکه
با  »وطن اقامت«ن یشود؛ و ھمچن یباطل م» گریوطن اقامت د«با  »وطن اقامت«و 

 »یوطن اصل«با بازگشتن به  »وطن اقامت«ز یگردد؛ و ن یباطل م »سفر کردن از آن«
 شود. یباطل م
ا در آن یشود که شخص در آن متوّلد شده و  یگفته م ی: به مکان»یوطن اصل«و 

در آن، به  یده باشد،] ولیا در آن ازدواج ننموده [و متولد نگردیازدواج نموده باشد؛ و 
ش یخو ی به دست آوردن نفقه و مخارج خود و خانواده یو در پ یدنبال رزق و روز

 پروراند. یکوچ کردن از آن را در سر نم ی بود و اراده
مدت پانزده روز  یگردد که شخص در آن برا یاطالق م یی: به جا»وطن اقامت«و 

 ت اقامت کرده باشد.یشتر از آن، نیا بی
اند؛ و  را مورد توجه و اعتبار قرار نداده» یوطن ُسکنٰ «و محّققان و پژوھشگران، 

مدت کمتر از پانزده روز،  یکه شخص در آن برا ییعبارت است از جا»: یوطن ُسکنٰ «
و  وطن اقامتباشد و با آن،  یمسافر م ین مکانین رو، در چنید؛ [از ایت اقامت نماین

 گردد. ی، باطل نمیوطن اصل
ماھا و قطارھا به مسافرت یھا و ھواپ نین زمان، با ماشیناگفته نماند که مردم در ا

ن صورت یرسد؛ در ا ینم ھا بدان یو مشقت یگونه سخت چین راستا ھیاپردازند و در  یم
رون شوند و مسافت سفر را با ھر یت مسافرت بیش به نیز ھرگاه مسافران از وطن خوین

ن یرا خود سفر، جانشیش را کوتاه بخوانند، زیخو یند، باز ھم نمازھایمایبپ یا لهیوس
 و مشقت است.] یسخت
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 الَمِریِض  َصَالةِ  َباُب 

رَ  إَِذا و الِقيَامِ  لُكُّ  الَمِر�ِض  ىلَعَ  َ�َعذَّ
َ
َ  أ لَمٍ  بِوُُجودِ  َ�َعرسَّ

َ
و َشِديدٍ  أ

َ
و الَمَرِض  ِز�َاَدةَ  َخاَف  أ

َ
 أ

َصحِّ  يِف  َشاءَ  َكيَف  يَقُعدُ  وَ  ُسُجودٍ  وَ  بُِرُكوٍع  قَاِعًدا َص�َّ  ،بِه إِبَطاَءهُ 
َ
  وَ  ؛األ

َّ
 َما بَقدرِ  قَامَ  إِال

رَ  إِن وَ  .يُمِكنُهُ  ُكوعُ  َ�َعذَّ ُجودُ  الرُّ ُجودِ  إِيَماَءه َجَعَل  وَ  بِاِإليَماءِ  قَاِعًدا َص�َّ  ،َوالسُّ خَفَض  لِلسُّ
َ
 أ

ِ  إِيَمائِه ِمن ُكوِع ل إِن ؛لرُّ
  َعنهُ  َ�ِفضهُ  لَم فَ

َ
  وَ  .تَِصحُّ  ال

َ
 فَِإن ؛َعلَيهِ  �َسُجدُ  يَشءٌ  لِوَجِهه يُرَ�عُ  ال

  وَ  َصحَّ  َرأَسهُ  َخَفَض  وَ  َ�َعَل 
َّ

  إِال
َ

 .ال
َ  إِن وَ    ،الُقُعودُ  َ�َعرسَّ

َ
وَمأ

َ
و ُمستَلِقيًا أ

َ
ُل  ؛َجنِبهِ  ىلَعَ  أ وَّ

َ
  َواأل

َ
و�

َ
َت  َ�َعُل  وَ  ؛أ

َ
 وَِساَدةً  َرأِسهِ  حت

  وَجُهه يِلَِص�َ 
َ

  الِقبلَةِ  ِاىل
َ

َماءِ  ال   َحىتَّ  قََدرَ  إِن ُركبَتَيهِ  نَصُب  يَنبَيِغ  وَ  .السَّ
َ

  ُهَماَ�ُمدَّ  ال
َ

 ِاىل
رَ  إِن وَ  ؛الِقبلَةِ  َرت ،اِإليَماءُ  َ�َعذَّ خِّ

ُ
حِ  ُهوَ  :الِهَدايَةِ  يِف  قَاَل  ؛اخِلَطاَب  يَفَهمُ  َدامَ  َما َعنهُ  أ  .يحُ الصَّ

 اِإليَماءِ  َعِن  َعجُزهُ  َدامَ  إَِذا الَقَضاءِ  �ُِسُقوِط  ،َوالَمِز�دِ  اتلَّجِنيِس  يِف  الِهَدايَةِ  َصاِحُب  َجَزمَ  وَ 
�رَثَ 

َ
َحهُ  وَ  ؛اخِلَطاَب  يَفَهمُ  اَكنَ  إِن وَ  َصلََواٍت  مَخِس  ِمن أ  الُمِحيِط  يِف  ِمثلُهُ  وَ  قَاِضيَخانُ  َصحَّ

ِهِ��َّةِ  يِف  قَاَل  وَ  .اإلِسَالمِ  فَخرُ  وَ  اإلِسَالمِ  َشيخُ  َواختَارَه َوايَةُ  َظاِهرُ  ُهوَ  :الظَّ  َعلَيهِ  وَ  الرِّ
 الَولَواِليِجُّ  بِه َجَزمَ  وَ  ؛َوابَلدائِعِ  ايلَنَا�ِيعِ  يِف  هُ حَ َصحَّ  وَ  الُمختَارُ  وَ هُ  :َالَصةِ اخلُ  يِف  وَ  .یالِفتوَ 

 اهللاُ  رمَِحَُهمُ 
ُكوِع  َعِن  َعَجزَ  وَ  الِقيَامِ  ىلَعَ  قََدرَ  إِن وَ  ؛َحاِجِبه وَ  قَلِبهِ  وَ  بَِعيِنه مِ وْ يُ  لَم وَ  ُجودِ  الرُّ  ،َوالسُّ
  َعَرَض  إِن وَ  ؛بِاِإليَماءِ  قَاِعًدا َص�َّ 

َ
َها ،َمَرٌض  هل  لَو وَ  .الَمشُهورِ  يِف  َماءِ يبِاإلِ  لَو وَ  قََدرَ  بَِما يُِتمُّ

  يًامِ ؤمُ  اَكنَ  لَو وَ  َ�َ�  ،َفَصحَّ  ،�َسُجدُ  وَ  يَرَ�عُ  ،قَاِعًدا َص�َّ 
َ

و ُجنَّ  َمن وَ  ؛ال
َ
غِ�َ  أ

ُ
 مَخَس  َعلَيهِ  أ

�رَثَ  لَو وَ  قىََض  ،َصلََواٍت 
َ
  أ

َ
 .ال
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ر ید و تعسیتشد ف را بر جانبیر و تخفیسی، ھمواره جانب تیعت مقّدس اسالمی[شر 
و رفع عسر و حرج از بندگان است؛ و  یریعت بر آسانگیشر یرا مبنایدھد؛ ز یح میترج

 د.ینما یح میھا سّنت، بر آن تصر از مناسبت یاریاست که قرآن، و در بس ین مطلبیا

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿ د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م َّ�  ۚ  ]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها
زان یچگاه باالتر از میکند و ھ یف نمیاش، تکل ییتوانا ی چ کس جز به اندازهیخداوند بر ھ«

؛ ٢٨؛ نساء/١٨٥؛ بقره/٦. و ر.ک: مائده/»خواھد یف نمیف و تکالیقدرت شخص، از او وظا
 .٧٨حج/

َصِلّ قٰائِماً؛ فَاِْن لَّْم �َْستَِطْع «فرمود:  بنیبه عمران بن حص ج و رسول خدا
َنِْب تُْؤِ�ْ ِايْٰماءاً 

ْ
ستاده نماز بخوان؛ پس یا«(ابوداود)؛  »فَٰقاِعداً؛ فَاِْن لَّْم �َْستَِطْع َ�َعَ� اجل

 .]»یکردن به اشاره یکن یبه پھلو؛ اشاره م ینشسته؛ و اگر نتوانست یاگر نتوانست
ا یستادن به طور کامل، سخت و دشوار شد؛ یمار و دردمند، ایھرگاه بر شخص ب

ر افتادن یا به تأخی، یماریش بیم افزایا از بیسخت،  یاو به جھت درد یستادن برایا
فرسا شد، در آن  ستاده، سخت دشوار و طاقتی، در صورت نمازگزاردن به طور ایبھبود

بنا به قول  -تواند به صورت نشسته و با انجام رکوع و سجده، نماز بخواند؛ و  یصورت م
را عمران بن یند؛ [زیتواند بنش یخواھد، م یھرگونه که من صورت، یدر ا -تر  حیصح

ُت انلَّيِبَّ  اٰكنَْت يِبْ «د: یگو بنیحص
ْ
ل
َ
. فََسأ الِٰة؟ فَٰقاَل: َصِلّ قٰائِماً، فَاِْن  ج بَٰواِسْ�ٌ َعِن الصَّ

 یماریمبتال به ب من«و ابوداود)؛  ی(بخار »لَّْم �َْستَِطْع فَٰقاِعداً، فَاِْن لَّْم �َْستَِطْع َ�َعٰ� َجنٍْب 
 یدم: به چه شکلیف کردم و پرسین تکلییتع ج امبرین باره از پیر بودم و در ایبواس

نشسته؛ و  یستاده بخوان؛ پس اگر نتوانستیشان در پاسخ فرمودند: اینماز را بخوانم؟ ا
 .»به پھلو یاگر نتوانست

�ّ�ُف اُهللا َفاِْن لَّْم �َْستَِطْع «ز افزوده است: ین جمله را نیا ییو نسا ِقياً؛ الٰ يَُ�ِلّ
ْ
َ�ُمْستَل

 وُْسَعٰها
ّٰ

را یده نماز بخوان؛ زی، پس به صورت دراز کشیو اگر نتوانست«؛  »َ�ْفساً ِاال
 .]»کند یف نمیاش، تکل ییتوانا ی چ کس به جز اندازهیخداوند بر ھ



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٢٩٤

ن ستادن قادر و توانا بود، در آیام و ایاز ق یمار، بر بعضیشخص ب چه چنانو اگر 
مار از یب چه چنانستاده بخواند؛ و اگر یصورت تا آنجا که ممکن است، نماز را به حالت ا

عاجز بود،] در آن ھا  آن از یکیا از یرکوع کردن و سجده نمودن عاجز و ناتوان بود [و 
خود را  ی د؛ و اشارهیصورت، نشسته نماز بخواند و رکوع و سجده را با اشاره ادا نما

 رکوع قرار دھد. یخود برا ی تر از اشاره نییسجده، پا یبرا
رکوع قرار  یخود برا ی اشاره تر از نییسجده، پا یش را برایخو ی اشاره چه چنانو 

 ج ِانَّ انلَّيِبَّ «ت شده است که: یرا روایباشد؛ [ز یح نمیصح ینداد، در آن صورت نماز و
ْ َعلَيِْه فََرٰ� بِ  ْ يلَعٰ وِٰساَدٍة فَاََخَذٰها فََرٰ� بِٰها، فَاََخَذ َعوْداً يِلَُصِ�ّ ِه َو اٰعَد َمِر�ْضاً فََرآُه يَُصِ�ّ

ْوِم ِايْٰماءاً َواْجَعْل ُسُجوْدَ 
َ
 فَأ

ّٰ
َرِْض ِاِن اْستََطْعَت َو ِاال

ْ
 »َك اَْخَفَض ِمْن ُرُكوْعِ َك قٰاَل: َصِلّ يلَعَ اال

نماز  ید که بر بالشتیرفت و او را د یماریادت بیبه ع ج امبریپ«)؛ یھقیب یسنن کبر(
را گرفت تا بر آن نماز بگزارد؛  یمار تّکه چوبیافکند؛ فرد ب یگزارد؛ بالشت را به طرف یم

ن نماز بخوان و اگر یبر زم یافکند و فرمود: اگر توانست یآن را به طرف ج امبریباز ھم پ
 ی تر از اشاره نییسجده، پا یخود را برا ی ا اشاره نماز بخوان و اشارهپس ب ینتوانست
 ]».رکوع قرار بده یخود برا
ش باال نموده و بر آن یصورت خو یرا به سو یزیست که چیمار درست نیب یو برا

يَْسُجْد «د: یفرما یم ج امبریرا پید؛ [زیسجده نما
ْ
َّْسُجَد فَل َو َمْن َمِن اْستَٰطاَع ِمنُْ�ْم اَْن �

 ٰ َّْسُجُد َعلَيِْه؛ َو لِٰ�ْن يِفْ ُرُكوِْعِه َو ُسُجوِْدهِ يُْؤِ�ْ ِايْٰماءاً  لَّْم �َْستَِطْع فَال  وَْجِهِه َشيْئاً �
ٰ

 »يَْرَ�ْع ِايل
د و یتواند سجده کند، پس سجده نما یک از شما که میھر «)؛ ی(معجم االوسط طبران

د؛ یش باال نموده و بر آن سجده نمایصورت خو یرا به سو یزید چیتواند، نبا یآن که نم
 .]»دیش را با اشاره ادا نمایخو ی تواند رکوع و سجده یم یول

سجده نمودن بر آن، باال نمود  یش برایصورت خو یرا به سو یزیچ چه چنانو اگر 
رکوع قرار داد، باز ھم نمازش  یتر از سر خود برا نییسجده، پا یش را برایو سر خو

رکوع  یتر از سر خود برا نییسجده پا یش را برایسر خو چه چنانح است. و اگر یصح
 ست.یقرار نداد، در آن صورت نمازش درست ن

د [و از یفرسا گرد مار، سخت دشوار و طاقتیشخص ب یو ھرگاه نشستن برا
 یشتن را بر پھلویا خوینشستن، عاجز و ناتوان شد،] افتاده بر پشت، نماز بگزارد و 

افتاده بر پشت  یعنیاندازد و نماز را بگزارد؛ در صورت اول [یش بی] خو[راست



 ٢٩٥  نماز کتاب

شتن را بر پھلو افکنده] یکه خو ینمازگزاردن]، بھتر از صورت دّوم [نمازگزاردن در حال
 باشد. یم

ن صورت است یشتن را بر پشت انداخته، بدیمار، خویکه ب ی[نماز گزاردن در حالو 
 یقبله گردد نه به سو یاو به سو یرا قرار دھد تا رو یش، بالشیخو ر سریدر ز که:]

توانست، ھر دو  یسته و مناسب است که اگر امکان داشت و میمار، شایب یآسمان؛ و برا
ده نباشد. یقبله، دراز و کش یش به سویب، پاھاین ترتید تا بدیش را باال نمایخو یزانو

د، افتاده بر پشت نماز یان گردمار، از نشستن عاجز و ناتوی[به ھر حال؛ ھرگاه شخص ب
د و یش را بلند نمایخو یقبله است؛ و ھر دو زانو یاو به سو یکه پاھا یبگزارد در حال

قبله گردد؛ و رکوع و سجده را با اشاره  یاو به سو یبلند کند تا رو یسر خود را بر بالش
 د.یادا نما
فرسا است،  طاقت، سخت دشوار و یاو به جھت درد یکه نشستن برا یماریو ب

د و یاندازد و صورتش را به جانب قبله نمایراست خود ب یشتن را بر پھلویتواند خو یم
 د.]یرکوع و سجده را با اشاره ادا نما

د، در آن یسر عاجز گرد ی مار، از گزاردن نماز با اشارهیشخص ب چه چنانو اگر 
 را بفھمد. افتد که خطاب یر میبه تأخ یتا زمان ینماز از و یصورت، ادا

ح و درست یه، صحین نظرید: ھمیگو ]/عالمه مرغيناين[ »هداية«کتاب  ی سندهینو

ن موضوع یبد »املزيد«و  »التجنيس« یھا در کتاب »هداية«کتاب  ی سندهیباشد. و نو یم
د یسر عاجر و ناتوان گرد ی مار از نماز گزاردن با اشارهین کرده که : ھرگاه شخص بیقی

د، در آن صورت قضا آوردن آن یش از پنج نماز افزون گردیاز اشاره، ب یو ین ناتوانیو ا
ن قول را یز ھمین خانیقاضگردد؛ اگر چه خطاب را بفھمد. و  یساقط م ینمازھا از و

، آن را »طیالمح«ز در کتاب ین[عالمه کمال] کرده و به مثل آن،  یح و درست تلّق یصح
ز آن را ین ]یفخراالسالم [سرخسو  ه]خ االسالم [خواھرزادیشح نموده است؛ و یتصح
 اند. ار کردهیاخت

ز بر یباشد و فتوا ن یت مین قول، ظاھر رواید: ھمیگو »الظهريية«کتاب  ی سندهیو نو
 آن است.

باشد.  یده میمختار و برگز ین قول، رأین آمده است: ھمیچن »اخلالصة«و در کتاب 

اند؛ و  ح و درست قرار دادهیصحن قول را یھم »البدائع«و  »الينابيع«و در کتاب 
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ن بزرگواران را مورد رحمت یا ین و باور دارد. خداوند تمامیقیز بدان ین »ولواجلي«
 ش قرار دھد.یخو

سر عاجر و ناتوان  ی ض، از نماز گزاردن با اشارهی[به ھر حال، ھرگاه شخص مر
افتد؛ پس آن  یمر یروز به تأخ ک شبانهیبه مدت  ینماز از و ین صورت اداید، در ایگرد

روز افزون  ک شبانهید، قضا آورد؛ و آنچه که بر یرا بعد از آن که بر قضا آوردن قادر گرد
 ساقط است. ید، از ویگرد

ا کمتر از آن یتا پنج نماز  یھوشین بید، و ایعارض گرد یھوشیب یکه بر و یو کس
ش را قضا یخو ی فوت شده ین نمازھایدا کرد، بعد از آن که به ھوش آمد، ایادامه پ

شتر از پنج نماز یتا ب یھوشین بید و ایعارض گرد یھوشیبر او ب چه چنانآورد. و اگر 
به قضا آوردن  یازیاست و ن ساقط یو ی ن نمازھا، از ذّمهین صورت ایافت، در ایادامه 

 ست.]ین ھا آن
گزاردن : نماز یعنید؛ [یتواند با چشمانش، قلبش و ابروانش اشاره نما یمار نمیو ب

ن و نائب رکوع و یجانش یسر درست است؛ و اشاره فقط در صورت ی فقط با اشاره
ا با یا با ابرو و یاشاره، با چشم  چه چنانگردد که با سر بوده باشد؛ اّما اگر  یسجده م

مار از نماز گزاردن با ین رو، اگر شخص بیست؛ از ایح نیصح یقلب بود، پس نماز و
روز به  ک شبانهیبه مّدت  ینماز از و ین صورت ادایدر ا د،یسر عاجز گرد ی اشاره

د، قضا آورد و آنچه را یافتد؛ پس آن را بعد از آن که بر قضا آوردن قادر گرد یر میتأخ
ا با یا با ابرو و یساقط است؛ و اشاره با چشم،  ید، از ویک شبانه روز افزون گردیکه بر 

ْ الَمِر�ُْض قٰائِماً؛ فَاِْن لَّْم �َْستَِطْع « د:یفرما یم ج امبریرا پیست؛ زیقلب درست ن يَُصِ�ّ
ُعْذِر ِمنْ  فَٰقاِعداً؛

ْ
. »هُ فَاِْن لَّْم �َْستَِطْع َ�َعٰ� قِٰفاُه يُْؤِ�ْ ِايْٰماءاً؛ فَاِْن لَّْم �َْستَِطْع فَاُهللا اََحقُّ بَِقبُْوِل ال

بخواند؛ اگر نتوانست نشسته؛ و ستاده نماز یمار، ایب«)؛ ١/١٧٦ة یدر نصب الرا یلعی(ز
رش عذر یاگر نتوانست بر پشت و با اشاره؛ و اگر نتوانست، خدا سزاوارتر است به پذ

 .]»ماریب
از رکوع کردن و سجده  یستادن را داشته باشد، ولیمار، توان ایو ھرگاه شخص ب

و  ست،یستادن الزم نیمار، ایشخص ب یبردن عاجز و ناتوان باشد، در آن صورت [برا
ش را به حالت نشسته و با اشاره بخواند. [و اگر یبھتر آن است که] نماز خو یو یبرا

 ستاده، و با اشاره گزارد، باز ھم درست است.]ینمازش را به حالت ا چه چنان
ش درد ینماز، برا یستاده شروع کرد، و سپس در اثنایش را اینماز خو یو ھرگاه کس
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د،] در آن صورت بر یستادن عاجز و ناتوان گردیاش آمد [و به جھت آن، از یپ یو مرض
ز باشد؛ بنا به یان برساند؛ اگر چه با اشاره نیش نماز را به پایحسب توان و قدرت خو

 قول مشھور.
به جھت  -ستاده شروع کرد و سپس یش را اینماز خو یگر سخن؛ ھر کسی[به د

د، در آن صورت یردستادن عاجز و ناتوان گیاز ا -نماز  یدر اثنا یعارض شدن درد
از رکوع، و  چه چنانان برساند. و اگر ید و نمازش را به پاینشسته رکوع و سجده نما

د و با اشاره، نمازش را به یز عاجز بود، رکوع و سجده را با اشاره ادا نمایسجده کردن ن
شتن را بر پشت یز عاجز و ناتوان بود، در آن صورت خویان برساند. و اگر از نشستن نیپا
 ان برساند.]یش را به پایاندازد و با اشاره نماز خویب

خواند و در  یش را نشسته میمار، به خاطر درد و مرض، نماز خویو اگر شخص ب
 یو تندرست ینماز، سالمت ینمود؛ و سپس در اثنا یحالت نشسته، رکوع و سجده م

 ی مانده یر باقش را به دست آورد، در آن صورت نماز خود را اعاده نکند، بلکه مقدایخو
ش را با اشاره یمار، نماز خویب چه چنانستاده بخواند. و اگر یش را به حالت اینماز خو

خواند؛ سپس به رکوع کردن و سجده نمودن قادر و توانا شد، در آن صورت  یم
د نمازش را اعاده ینماز خود را با رکوع و سجده بخواند، بلکه با ی مانده یتواند باق ینم

 د.ینما
ا ی یوانگین دیده است و ایعارض گرد یھوشیا بی یوانگی، دیکه بر و یسو ک

ن یدا کرد، بعد از آن که به ھوش آمد، ایا کمتر از آن] ادامه پی، تا پنج نماز [یھوشیب
 یھوشیا بی یوانگیبر او د چه چناناورد. و اگر یش را قضا بیخو ی فوت شده ینمازھا

افت، در آن صورت یشتر از پنج نماز ادامه یتا ب یھوشیا بی یوانگین دید و ایعارض گرد
 ست.ینھا  آن به قضا آوردن یازیساقط است و ن یو ی ن نمازھا از ذّمهیا

َالةِ  ِإسَقاِط  ِفي َفصٌل  وم الصَّ  َوالصَّ

َالةِ  ىلَعَ  يَقِدر لَم وَ  الَمِر�ُض  َماَت  ِاَذا   ،بِاِإليَماءِ  الصَّ
َ

 ؛قَلَّت إِن وَ  بَِها اِإليَصاءُ  ُمهُ يَلزِ  ال
ومُ  َوَ�َذا فَطرَ  إِن الصَّ

َ
ةِ  اِإلقَاَمةِ  قَبَل  َماتَا وَ  َوالَمِر�ُض  الُمَسافِرُ  ِ�يهِ  أ حَّ  الوَِصيَّةُ  َعلَيهِ  وَ  ؛َوالصِّ

ِته بيَِقَ  وَ  َعلَيهِ  قََدرَ  بَِما  لُكِّ  لَِصَالةِ  وَ  يَومٍ  لُكِّ  لَِصومِ  تََركَ  َما ثُلِث  ِمن َويِلُّهِ  َعنهُ  َ�يُخِرجُ  ؛بِِذمَّ
و بُرٍّ  ِمن َصاٍع  نِصَف  ،الِوترِ  َحىتَّ  َوقٍت 

َ
  وَ  َجازَ  ،َويِلُّه َعنهُ  َ�رَبَّعَ  وَ  يُوِص  لَم إِن وَ  ؛ِ�يَمتَه أ

َ
 ال
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ن يَِصحُّ 
َ
  وَ  يَُّصومَ  أ

َ
ن ال

َ
َ  أ  .َعنهُ  يَُّص�ِّ

ويَص  َما يَِف  لَم إِن وَ 
َ
ا بِه أ  الَميِِّت  َعِن  فَيَسُقُط  لِلَفِق�ِ  الِمقَدارَ  َذالَِك  يَدَ�عُ  ،َعلَيه َ�مَّ

 الَفِق�ُ  َ�َهبُهُ  ُ�مَّ  ؛بَِقدرِه فَيَسُقُط  ؛لِلَفِق�ِ  يَدَ�ُعه ُ�مَّ  ؛يَقِبُضه وَ  لِلَوِ�ِّ  الَفِق�ُ  َ�َهبُهُ  ُ�مَّ  بَِقدرِه
 وَ  َصَالةٍ  ِمن الَميِِّت  ىلَعَ  اَكنَ  َما �َسُقَط  َحىتَّ  َهَكَذا وَ  لِلَفِق�ِ  الَوِ�ُّ  يَدَ�ُعهُ  ُ�مَّ  ؛يَقِبُضه وَ  لِلَوِ�ِّ 
اَرةِ  خِبِالِف  مُجلَةً  لَِواِحدٍ  َصلََواٍت  فِديَةِ  إِعَطاءُ  َ�ُوزُ  وَ  .ِصيَامٍ   وَ  ُسبَحانَهُ  َواهللاُ  .ايلَِم�ِ  َكفَّ
 
َ

علَمُ  َ�َعاىل
َ
 .أ

 رامون ساقط کردن نماز و روزهیفصل: پ

بر  یاست که و یحالن در یمار فوت کند و چھره در نقاب خاک بکشد و ایھرگاه ب
ست که یالزم ن یسر، قدرت و توان ندارد؛ در آن صورت بر و ی ادا کردن نمازھا با اشاره

ش ید؛ اگر چه نمازھایت نمایفوت شده، وص ینمازھا ی هیش را به پرداختن فدیخو ّی ول
 روز] باشد. ک شبانهیکمتر [از مقدار 

و دردمند در مرض  مارین ھرگاه شخص مسافر در سفر خود و شخص بیو ھمچن
ض [در یم شود و مریش از آن که مقیش روزه نگرفتند؛ و سپس مسافر [در سفر] پیخو

 ّی ست که ولیالزم ن یفوت کردند، در آن صورت بر و یش از بھبودیحال مرض] و پ
فوت  یھا د؛ [خواه روزهیت نمایفوت شده، وص یھا روزه ی هیش را به پرداختن فدیخو

 ا کم.] یار باشد یبس یو ی شده
ا مرض روزه نگرفت و نماز نگزارد؛ سپس ی، به خاطر سفر یشخص چه چنانو [اگر 

ش به دست آورد، یخو ی فوت شده یھا و نمازھا روزه یقضا یبرا ییھا روزھا و فرصت
ش را یخو ی فوت شده یھا و نمازھا روزه یقضا ھا، آن استفاده نکرد و درھا  آن از یول

الزم است که  یال در بستر مرگ افتاد؛ در آن صورت] بر ون حیاورد و در این یبه جا
قدرت و ھا  آن که بر قضا آوردن ییھا و نمازھا روزه ی هیش را به پرداختن فدیخو ّی ول

، یووصّی و  ّی د؛ و ولیت نمایمانده است، وص یباق یافته و بر عھده و ضمانت ویتوان 
 ی روزه یطور که برا نیرون گرداند؛ ایمانده از او را ب یک سوم مال بر جایه را از یفد

ک یا یمت آن [یا قینصف صاع از گندم  -نماز وتر  یحتّ  -نماز ھر وقت  یھر روز و برا
 گرم است.] ٣٠٦٠بًا ی، معادل تقرصاعمت آن] را بپردازد؛ [و یا قیصاع از جو 
ت یه وصیادا کردن فد ش را بهیخو ّی و ولوصّی ، یشخص متوفّ  چه چنانو اگر 
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 ییقضا یھا نمازھا و روزه ی هیاو، فد یاو، داوطلبانه از جا ّی و ولوصّی نکرده بود، اّما 
رش و قبول آن از بارگاه خداوند بلندمرتبه ید پذیز است [و امیرا پرداخت نمود، جا یو
 رود.] یم

روزه  یو ی، از جایمتوفّ  ی فوت شده ی ست که عوض از روزهیدرست ن ّی ول یو برا
فوت  یمرده، عوض از نمازھا یست که از جایز نیجا ّی ول ین برایچنرد و ھمیبگ

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پینماز بگزارد؛ [ز یو ی شده ْ  ال ْن اََحٍد َو الٰ يَُصِ�ّ يَُصْوُم اََحٌد مِّ
گر، نه ید یکس یاز جا یکس«و موطأ مالک)؛  یی(نسا »اََحٌد َ�ْن اََحٍد لِٰ�ْن ُ�ْطِعُم َ�نْهُ 

 .]»او به مستمندان خوراک بدھد یرد و نه نماز بگزارد؛ بلکه از جایروزه بگ
ش] که بر ذّمه یخو ی فوت شده یھا پرداخت نمازھا و روزه ی[برا یو اگر آنچه متوفّ 

فوت  یھا نمازھا و روزه ی هیتش، کفاف فدیت کرد و مقدار وصیبوده، وص یو دوش و
نمازھا و  ی هی، کفاف فدیو ی دهمان یک سوم مال بر جایا یرا نکرد، [و  یو ی شده
ر و ین مقداِر [اندک] را به فقّی، آرا ننمود؛] در آن صورت ول یو ی فوت شده یھا روزه

 ی فوت شده یھا ه، از نمازھا و روزهیآن فد ی ب، به اندازهین ترتیمستمند بدھد؛ و بد
ھبه وصّی و  ّی ر و مستمند، آن مقدار را به ولیگردد؛ سپس فرد فق یساقط م یمتوفّ 
 ّی ر آن مقدار را به ولیدوباره فق آنگاهگردد؛  یساقط م یمتوفّ  ی فوت شده ّی د؛ و ولینما

ب، به ین ترتیر بدھد؛ و بدیدوباره آن را به فق آنگاهرد، یار بگید و در اختیآن را قبض نما
 ز آن را قبضین ّی ھبه کند؛ و ولوصّی و  یھا آن، [دوباره] از نمازھا و روزه ی اندازه

ب ین ترتیر بدھد؛ و به ھمیرد؛ سپس دوباره آن را به فقیش بگیار خوینموده و در اخت
دا کند تا آنچه که از نمازھا و یر] ادامه پیو ھبه از جانب فق ّی ول ی هین پرداخت از ناحی[ا

 است، ساقط گردد. یمتوفّ  ی فوت شده بر ذّمه و عھده یھا روزه
ک نفر ی، به یھا] را به تمام نمازھا [و روزه ی هیز است که فدیجاوصّی و  ّی ول یو برا

شتر از یر [و بیک فقیسوگند را به  ی کفاره ی هیست که فدیدرست ن یر بدھد؛ ولیفق
 ک روز] بدھد. و خداونِد پاک و بلندمرتبه، داناتر است.ینصف صاع از گندم در 
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 »شده



 

 
 الَفَواِئِت  َقَضاءِ  َباُب 

َحدِ  �َسُقُط  وَ  ؛ُمستََحقٌّ  ،الَفَوائِِت  بَ�َ  وَ  َوالَوقِتيَّةِ  الَفائِتَةِ  بَ�َ  الرَتِ�يُب 
َ
شيَآءَ  ثََالثَةِ  بِأ

َ
 :أ

َصحِّ  يِف  الُمستََحبِّ  الَوقِت  ِضيُق 
َ
إِنَّه ،الِوترِ  َغ�َ  ِستًّا الَفَوائُِت  َصارَِت  إَِذا وَ  ؛َوالنِّسيَانُ  ؛األ

  فَ
َ

 ال
ِ�يُب  َ�ُعدِ  لَم وَ  ؛تَرتِيبُه لَِزمَ  إِن وَ  ُمسِقًطا ُ�َعدُّ    بَِعوِدَها الرتَّ

َ
  وَ  الِقلَّةِ  ِاىل

َ
 بَعدَ  َحِديثَةٍ  بَِفوِت  ال

َصحِّ  ىلَعَ  قَِديَمةٍ  ِستٍّ 
َ
 فََساًدا فَرُضه فََسدَ  ،ِوتًرا لَو وَ  فَائَِتةً  َذاِكًرا فَرًضا َص�َّ  فَلَو .ِ�يِهَما األ

إِن ؛َموقُوفًا
ا اخلَاِمَسةِ  َوقُت  َخَرجَ  فَ هُ  ِممَّ

َّ
ت ،لََها َذاِكًرا الَمرُتوَ�ةِ  بَعدَ  َصال يُعَها َصحَّ  فََال  ؛مَجِ

 وَصُف  َ�َطَل  ،اخلَاِمَسةِ  َوقِت  ُخُروِج  قَبَل  الَمرُتوَ�ةَ  قيََض  إِن وَ  ؛بَعَده الَمرُتوَ�ةِ  بَِقَضاءِ  تَبُطُل 
هُ  َما

َّ
ًرا َصال إِن ؛َصَالةٍ  لُكِّ  تِلَعِي�ِ  َ�تَاجُ  ،الَفَوائُِت  َكرُثَِت  إَِذا وَ  ؛نَفًال  َصارَ  وَ  قَبلََها ُمتََذكِّ

 فَ
َرادَ 

َ
مرِ  �َسِهيَل  أ

َ
َل  ینَوَ  ،َعلَيهِ  األ وَّ

َ
و َعلَيهِ  ُظهرٍ  أ

َ
ومُ  َوَ�َذا ؛هآِخرَ  أ حدِ  ىلَعَ  َرَمَضانَ�ِ  ِمن الصَّ

َ
 أ

سلَمَ  َمن يُعَذرُ  وَ  ؛ُ�تَِلَف�ِ  تَصِحيَح�ِ 
َ
ائِعَ  جِبَهِلهِ  احلَرِب  بَِدارِ  أ َ  .الرشَّ



 

 
 »فوت شده یقضا آوردن نمازها«رامون یباب: پ

لَٰوةَ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یرامون نمازھا میتبه پ[خداوند بلندمر  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�نَۡت َ�َ  لصَّ
ۡوقُوٗتا ن یاوقات معلوم و مع یگمان نماز بر مؤمنان، فرض و دارا یب« ]١٠٣[النساء:  ﴾١٠٣كَِ�ٰٗبا مَّ

 .»است

اَرتُٰها اَْن «فرمود:  ج امبرید: پیگو سو انس بن مالک َمْن �يَِسَ َصالًٰة اَْو نٰاَم َ�نْٰها فََكفّٰ
ا به خواب برود و نمازش یرا فراموش کند  یھر کس نماز«(مسلم)؛  »ايَُّصِلّيْٰها ِاٰذا َذَكَرهٰ 
 .»ادش آمد، آن را بخواندین است که ھرگاه به یآن، ا ی را نخواند، کّفاره

د و ین آن ادا نماین رو، بر فرد مسلمان، واجب است که نمازھا را در اوقات معیاز ا
، یا فراموشیعذر  یکس از روست؛ و ھر یر نماز از وقت آن بدون عذر، درست نیتأخ

، پس از برطرف شدن آن یر انداخت، قضا آوردن آن بر وینماز را از وقت آن به تأخ
، واجب ینمازھااست و قضا آوردن  فرض، فرض ینمازھاعذر، الزم است؛ و قضا آوردن 

که پس از  آنگاهشوند؛ مگر  یسّنت و نفل، قضا آورده نم ینمازھا یباشد؛ ول یم واجب
واجب ھا  آن فاسد شده باشند که در آن صورت، قضا آوردن ھا، آن کردن درشروع 

 باشد. یم
و ھرگاه نماز سّنت صبح به ھمراه فرض آن، از شخص نمازگزار فوت شد، آن را 

سّنت صبح به  چه چنانش از وقت زواِل ھمان روز قضا آورد؛ و اگر یھمراه با فرض تا پ
 اورد.یفوت شد، در آن صورت آن را قضا ن یاز و ییتنھا

ش از یفوت شده فورًا و پ یاد نمازگزار آمد که نماز از ویناگفته نماند که ھرگاه به 
در  آوردن نماز، یید فراموش کند که قضاینبا یاورد؛ ولیفرض ھمان وقت، آن را قضا ب

وقت : یعنیاشد؛ ممنوع و قدغن است نبھا  آن که گزاردن نماز در یا سه گانه یھا وقت
 .]دیغروب خورشو  زوال آفتاب؛ دیطلوع خورش

 ین رو، ادای؛ [از االزم است یوقت یفوت شده و نمازھا یان نمازھایب میت ترتیرعا
ب یت ترتیرعان یست.] و ھمچنیز نیش از قضا آوردن نماز فوت شده، جای، پینماز وقت

 -ن، یاست؛ [بنابرا یو ضرور، الزم نمازھا یب اصلیفوت شده به ترت یان نمازھایدر م
ز یصبح، جا یش از قضا آوردن نماز فوتیظھر، پ یقضا آوردن نماز فوت -به عنوان مثال: 
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 َو َُهو «د: یفرما یم ج امبریرا پیست؛ زین
ّٰ

َمْن نٰاَم َ�ْن َصالٍٰة اَْو �َِسيَٰها فَلَْم يَْذُكْرٰها ِاال
يَُصِلّ الَّيِتْ 

ْ
ِٰماِم، فَل

ْ
َُعِد الَّيِتْ َص�ّٰ َمَع  يَُصّل�ّْي َمَع اال

ْ
َْقِض الَّيِتْ تَْذَكُر ُ�مَّ يل ُهَو ِ�يْٰها ُ�مَّ يلْ

ِٰمامِ 
ْ

ا به خواب یرا فراموش کند  یھر کس نماز«)؛ یھقیو سنن ب ی(سنن دارقطن »اال
ادش باشد، ھمراه با امام، یبه  ییآن که نماز قضا یبرود و نمازش را نخواند؛ سپس ب

 یینماز قضا یو ی ادش آمد که بر ذّمهینماز، به  یواند؛ و در اثناخود را خ ینماز وقت
 یینماز قضا آنگاهکه ھمراه با امام مشغول آن است بگزارد؛  یاست؛ در آن صورت نماز

را که ھمراه با امام خوانده  یادش آمده بخواند و پس از آن، نمازیش را که به یخو
 .»دیاست، اعاده نما

 یب اصلی، به ترتجنگ خندقش را در یخو ی فوت شده یز نمازھاین ج امبریو پ
 ) ینمازھا قضا آورد. (ترمذ
ش یخو ی فوت شده یواجب است که نمازھا »بیصاحب ترت« یناگفته نماند که برا

اگر از او نماز صبح و ظھر قضا شده است،  یعنیاورد؛ ینمازھا قضا ب یب اصلیرا به ترت
 اورد.یدر آن صورت نخست نماز صبح و بعد نماز ظھر را قضا ب

گفته » بیصاحب ترت« ی، به کسیو فقھ ینظران اسالم دگاه علماء و صاحبیو از د
 بیصاحب ترت یفوت شده باشد. و برا یشود که در عمرش، کمتر از شش نماز از و یم

را مراعات کند؛  یوقت یفوت شده و نمازھا ینمازھا یان قضایمب یترت واجب است که
 یب اصلیش را به ترتیخو ی فوت شده یاست تا نمازھا ین بر او الزم و ضروریو ھمچن

قضا شد، قبل از  یب، نمازین رو، ھرگاه از صاحب ترتیاورد؛ از اینمازھا، به قضا ب
را بر نماز  یگزاردن نماز وقتآورد و  یرا به جا ییخواندن فرض ھمان وقت، نماز قضا

 مقّدم نکند. ییقضا
مقّدم کرد و ابتدا  ییرا بر نماز قضا یه رفتار کرد و نماز وقتین قضیو اگر به عکس ا

مشغول شد، در آن صورت  ییآورد و پس از آن به خواندن نماز قضا ینماز وقت را به جا
ن یح ایاعاده کند. و توض رد ویرا که خوانده، از سر بگ ییبر او الزم است تا نمازھا

 شود:  ین مثال، روشن و آشکار میموضوع در قالب ا
ب، یاگر از صاحب ترت فوت شده: یان نمازھایب میمراعات کردن ترت یمثال برا

ش را قضا آورد، یش از آن که نماز ظھر خوی، پیظھر و عصر فوت شده بود و و ینمازھا
واجب است تا نخست نماز ظھر  یر وبه گزاردن نماز عصر مشغول شد، در آن صورت ب

 ز اعاده کند.یش را بخواند و نماز عصرش را نیخو
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 یکس فوت شده: یو نمازھا یوقت یان نمازھایب میمراعات کردن ترت یمثال برا
ش از شش نماز از او فوت نشده، ھرگاه نماز یب است و در عمرش بیکه صاحب ترت

آمد که نماز صبح را ترک کرده است،  ادشیصبح از او قضا شود و در وقت نماز ظھر، 
گزارد،  ییش از خواندن نماز قضای) را پینماز ظھر (نماز وقت چه چناندر آن صورت اگر 

نماز ظھر را اعاده  آنگاهش را بخواند و یخو ی بر او الزم است تا نخست نماز فوت شده
 د.]ینما

 یکی،] به ییو قضا یوقت یان نمازھایا میفوت شده،  یان نمازھایب [میو وجوب ترت
 شود:  یل ساقط میذ ی ن امور سه گانهیاز ا

تر. [پس ھرگاه فرد  حی؛ بنا به قول صحق وقت]ی[ضِ * اندک بودن وقِت مستحب 
ز بود که نماز یادش نیدار شد و به ید از خواب بیش از طلوع خورشیپ ینمازگزار اندک

ش را یابتدا نماز صبح خو یا نماز وتر از او قضا شده است، در آن صورت ویعشاء 
د و باال آمدن آفتاب یخود را پس از طلوع خورش ی و وتر فوت شده بخواند و نماز عشاء

ان یب میرا ترتیست؛ زینماز صبح بر او الزم ن ی ن صورت اعادهیاورد؛ و در ایقضا ب
ا وتر) به جھت اندک بودن وقت، ساقط شده ی(عشاء  یی(صبح) و قضا یوقت ینمازھا
 است.]

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿ د:یفرما ی* نماز فوت شده، فراموش گردد. [خداوند بلندمرتبه م َّ� 
 ۚ قدرت و توانش،  ی شتر از اندازهیچ کس را بیخداوند ھ« ]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ ُوۡسَعَها

 .»کند یمکّلف نم

 َو «د: یفرما یز مین ج امبریو پ
ُ
ََطأ

ْ
يِتْ اخَل  »النِّْسٰياُن َو َما اْستُْكرُِهْوا َعلَيْهِ ُرفَِع َ�ْن اُمَّ

اند، برداشته شده  و آنچه بر آن وادار شده یاز اّمت من، خطا و فراموش«(مسلم)؛ 
 .»است

ش از یش را فراموش کند و پیخو ی ن رو، ھرگاه فرد نمازگزار، نماز فوت شدهیاز ا
اش به  ییقضا ینمازھاآورد و پس از آن،  یرا در وقتش به جا یگزاردن آن، نماز وقت

آن واجب  ی درست است و بر او اعاده یو یادش آمد، در آن صورت، گزاردن نماز وقتی
 ست.]ین

برسد؛ [و نماز وتر را  -به جز نماز وتر  -قضا شده، به شش نماز  ی* و ھرگاه نمازھا
ان یب در میوجوب ترت ی را نماز وتر، ساقط کنندهیم،] زیاز آن جھت استثنا کرد

ان نماز وتر و یب میشود؛ اگر چه مراعات کردن ترت یفوت شده، برشمرده نم ینمازھا
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ش از خواندن ینماز وتر را پ چه چنانن رو، اگر ی[از ا  فرض، واجب است. یگر نمازھاید
 نماز وتر، پس از گزاردن نماز عشاء واجب است. ی نماز عشاء گزارد، در آن صورت اعاده

اردن نماز وتر به خواب رفت و تا ھنگام طلوع صبح صادق ش از گزیپ چه چنانو اگر 
ب، نماز وترش قضا شد، در آن صورت بر او الزم است ین ترتیز از خواب بلند نشد و بدین

 اورد و پس از آن، نماز صبح را بگزارد.یکه ابتدا نماز وتر را قضا ب
وتر مقّدم کرد و ه رفتار کرد و نماز صبح را بر نماز ین قضیبه عکس ا چه چنانو اگر 

مشغول شد؛ در آن  ییآورد و پس از آن، به خواندن نماز قضا یابتدا نماز وقت را به جا
 رد و اعاده کند.یصورت بر او الزم است تا نماز صبح را از سر بگ

تواند ھر  ید، فرد نمازگزار میفوت شده به شش نماز رس ین ھرگاه نمازھایبنابرا
ن، در یگر مقدم سازد. و ھمچنیخواھد بر نماز د یده مقضا ش یرا که از نمازھا ینماز

فوت شده، مقّدم کند و با  یش را بر نمازھایخو یوقت یتواند نمازھا ین صورت میا
 ش را بخواند.]یخو ی، نماز وقتییقضا یوجود نمازھا

شتر از آن] ساقط یا بیبه شش نماز [ یفوت یدن نمازھایب، به جھت رسیو ھرگاه ترت
فوت شده رو به کاھش رفت، باز ھم  یصورت پس از آن که نمازھا د، در آنیگرد
ده است؛ ی، ده نماز فوت گردین که: از شخصیب، دوباره برنخواھد گشت. [مثل ایترت

از آن ده نماز  یک نماز فوتیاز آن ده نماز را قضا آورده و تنھا  ُنه نمازسپس آن شخص، 
را قضا آورد، نماز  یفوت ی مانده یباقش از آن که آن نماز یپ آنگاهمانده است؛  یباق

ن صورت، یھم بوده است؛ پس در ا یادآور آن نماز فوتیگزارده که  یرا در حال یوقت
 ساقط شده است.] یب از ویز و درست است؛ بدان خاطر که ترتیجا ینماز و

د عالوه از یجد یب، دوباره برنخواھد گشت ھرگاه که نمازین وجوب ترتیو ھمچن
ح در مورد ھر دو ین حکم، بنا به قول صحین فوت گردد؛ و ایشیپ یتشش نماز فو

 ز بدان است.]ین است [که فتوا نیشیپ ی مسأله
 اد داشت که بر عھده ویخواند که به  ی] را در حالینماز فرِض [وقت چه چنانو اگر 

 در آن صورت -ز باشد ی، نماز وتر نیاگر چه آن نماز فوت -است  ی، نماز فوتیو ی ذّمه
ن طور که اگر یاست؛ ا موقوفن فساد، یفاسد شده است و ا ی] وینماز فرِض [وقت

که به  ی، پنج نماز را خواند در حالیش از قضا آوردن آن نماز فوتیپ چه چنان
ھم بود، در آن صورت فساد با خارج شدن وقت نماز پنجِم ادا  ینماز فوت ی ادآورندهی

ده یح گردیفرض، صح یاو از جا ی گانه جپن یگردد و نمازھا یکرده شده، برطرف م
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پس از خارج شدن وقت نماز پنجم، باطل  یاست؛ و پنج نماز با قضا آوردن نماز فوت
 گردد. ینم

ش از خارج شدن وقِت نماز پنجِم ادا کرده شده، یرا پ یآن نماز فوت چه چنانو اگر 
ده ینفل گرد ی، ھمگیو یآن باطل شده و نمازھا یھا قضا آورد، در آن صورت فرض

را که قبل از قضا آوردن  یا گانه پنج ین نمازھایالزم است که ا ین رو، بر ویاست؛ [از ا
 خوانده است، قضا آورد.] یآن نماِز فوت

ن دارد که ھر یاز به ایار شد؛ در آن صورت نیفوت شده، بس یو ھرگاه تعداد نمازھا
ن کردن ھر ییاو، تع ی[برا چه انچند. و اگر ین نماییرا در ھنگام قضا آوردن، تع ینماز
ت ین نین کار بود، پس چنیا ی، سخت و دشوار بود و ] به دنبال سھولت و آسانینماز

 ین نماز ظھر فوتیا آخریخود  ین نماز ظھر فوتی[به عنوان مثال:] اّول یکند که و
 آورد. یش را قضا میخو

 یو ی دو ماه رمضان را که بر ذّمه و عھده ی ن ھرگاه خواست که روزهیو ھمچن
 ی ، روزهح مختلفیتصحن دو یاز ا یکیتواند بنا به  یز مید، در آن صورت نیاست قضا نما

ن ییرا در ھنگام قضا آوردن، تع یا تواند ھر روزه یھم م یعنید؛ [یفوت شده را قضا نما
شوار بود، در آن صورت ن کردن ھر روزه، سخت و دییاو تع یبرا چه چناند. و اگر ینما

 ی ن روزهیت کند که اّولین نین نکند؛ بلکه به عنوان مثال: چنییتواند روزه را تع یم
 آورد.] یش را قضا میخو یفوت ی ن روزهیا آخریخود  یفوت

مسلمان شده و نسبت به احکام و مسائل  [دارحرب]ن دشمن یو آن که در سرزم
گاه است؛ [از ا یب یاسالم رو، نه روزه گرفته و نه نماز خوانده و نه زکات ن یخبر و ناآ

گاھ از احکام و مسائل  یخبر یو ب یپرداخت نموده و نه...]، در آن صورت به جھت ناآ
 گردد. یم یھا] تلّق  آن یده شده [از قضای، معذور و بخشینید





 

 
 
 
 
 

فرض  یافتن نمازهایرامون در یباب: پ
 یا و پاره ؛و] به همراه امام[با جماعت 

 یگر احکام و مسائل اسالمیاز د



 

 
 الَفِریَضةِ  ِادَراِك  َباُب 

عَ  إَِذا ِ�يَمِت  ُمنَفرًِدا فَرٍض  يِف  رَشَ
ُ
عَ  لَِما �َسُجد لَم إِن یَواقتَدَ  َ�َطعَ  ،اجلََماَعةُ  فَأ  ؛ِ�يهِ  رَشَ

و
َ
كَعتَانِ  تِلَِص�َ  َسلَّمَ  وَ  ثَاِ�يَةً  َر�َعةً  َضمَّ  ،ُرَ�اِ�يَّةٍ  يِف  َسَجدَ  إِن وَ  .ُرَ�اِ�يَّةٍ  َغ�ِ  يِف  َسَجدَ  أ   الرَّ

َ
 هل

َها ثََالثًا َص�َّ  إِن وَ  .ُمفرَتًِضا یِاقتَدَ  ُ�مَّ  ؛نَافِلَةً  َ�مَّ
َ
ًال  یِاقتَدَ  ُ�مَّ  أ   ُمتَنَفِّ

َّ
 قَامَ  إِن وَ  .الَعرصِ  يِف  إِال

ِ�يَمت ثِلَاثِلَةٍ 
ُ
َصحِّ  يِف  بِتَسِليَمةٍ  قَائًِما َ�َطعَ  ،ُسُجوِده قَبَل  فَأ

َ
 ،اجلُُمَعةِ  ُسنَّةِ  يِف  اَكنَ  إِن وَ  ؛األ

و اخلَِطيُب  فََخَرجَ 
َ
هرِ  ُسنَّةِ  يِف  أ ِ�يَمت ،الظُّ

ُ
وَجهُ  ُهوَ  وَ  َر�َعتَ�ِ  َرأِس  ىلَعَ  َسلَّمَ  ،فَأ

َ
 قَىَض  ُ�مَّ  ؛األ

نَّةَ   .الَفرِض  بَعدَ  السُّ
  وَ  بِه یِاقتَدَ  ،الَفرِض  َصَالةِ  يِف  واِإلَمامُ  َحرَضَ  َمن وَ 

َ
نَّةِ  َعنهُ  �َشتَِغُل  ال   بِالسُّ

َّ
 ،الَفجرِ  يِف  إِال

ِمنَ  إِن
َ
  الَفجرِ  ُسنَّةُ  تُقَض  لَم وَ  .تََرَ�َها ،يَأَمن لَم إِن وَ  فَوتَه أ

َّ
 َقىَض  وَ  .الَفرِض  َمعَ  بَِفوتَِها إِال

نَّةَ  هرِ  قَبَل  الَّيِت  السُّ  .ُشفعه قَبَل  َوقِته يِف  الظُّ
هرَ  يَُصلِّ  لَم وَ  درَكَ  بَل ؛َر�َعةٍ  بِإِدَراكِ  مَجَاَعةً  الظُّ

َ
 .اثلََالِث  ُمدرِكِ  يِف  َواختُِلَف  ؛فَضلََها أ

ِمنَ  إِن الَفرِض  قَبَل  َ�تََطوَّعُ  وَ 
َ
  وَ  الَوقِت  فَوَت  أ

َّ
درَكَ  َمن وَ  .فََال  إِال

َ
َ  َراِكًعا إَِماَمه أ  وَ  فََكربَّ

كَعةَ  يُدرِكِ  لَم ،َرأَسه اِإلَمامُ  َرَ�عَ  َحىتَّ  َوَ�َف   َما اِإلَمامِ  قَِراَءةِ  بَعدَ  إَِماِمه َقبَل  َرَ�عَ  إِن وَ  الرَّ
ُوزُ  َالةُ  بِه جتَ دَرَ�ه ،الصَّ

َ
  وَ  َصحَّ  ِ�يهِ  إَِماُمه فَأ

َّ
َوُ�ِرهَ  ِإال

َ
ذِّنَ  َمسِجدٍ  ِمن ُخُروُجه ال

ُ
 َحىتَّ  ِ�يهِ  أ

  يَُص�ِّ 
َّ

خرَ  مَجَاَعةٍ  ُمِقيم اَكنَ  ِاَذا إِال
ُ
  ُمنَفرًِدا َصَالتِه بَعدَ  َخَرجَ  إِن وَ  .یأ

َ
  يَ�َرهُ  ال

َّ
 ِاَذا إِال

ِ�يَمِت 
ُ
هرِ  يِف  ُخُروِجهِ  قَبَل  اجلََماَعةُ  أ ًال  ِ�يِهَما َ�يَقتَِدي ؛َوالِعَشاءِ  الظُّ   وَ  .ُمتَنَفِّ

َ
 بَعدَ  يَُص�َّ  ال

 .ِمثلَُها َصَالةٍ 



 

 
فرض [با جماعت و] به همراه  یافتن نمازهایرامون دریباب: پ

 یگر احکام و مسائل اسالمیاز د یا و پاره ؛امام

، نماز فرض را شروع کند؛ و پس از آن، نماز جماعت برپا ییبه تنھا یھرگاه نمازگزار
د و به یستاده] قطع نمایحالت اک سالم در یش را [با ید، در آن صورت نماز خویگرد

 د.یشنماز اقتدا کند و ھمراه امام در نماز جماعت شرکت نمایپ
نماز فرض را شروع کرده،  ییاست که فرد نمازگزار، به تنھا ین حکم در صورتیو ا

نماز جماعت پس از  چه چناناگر  یعنیاّما ھنوز سجده [در رکعت اّولش] نکرده است؛ [
شخِص تنھاگزار و ُمنفرد، به نماز فرض شروع کرده، اّما ھنوز سجده د که یآن برپا گرد

د و به امام اقتدا یستاده قطع نمایک سالم، ھمانطور ایش را با ینکرده بود، پس نماز خو
ن یآن را شروع کرده است،] سجده نمود و ا ییرکعت اول [که به تنھا یا براید.] و ینما

صبح و  ی[ھمانند نمازھا یرچھاررکعتیغ یرکعت اول در نمازھا یبرا یو ی سجده
د که شخِص تنھاگزار و یجماعت پس از آن برپا گرد چه چناناگر  یعنیمغرب] است؛ [

ا نماز فرض مغرب شروع کرده و سجده نموده بود، در آن یُمنفرد، به نماز فرض صبح 
جماعت د و ھمراه امام در نماز یش را قطع نموده و به امام اقتدا نمایصورت نماز خو

ا مغرب را یصبح  یک رکعت از نمازھایگر؛اگر فرد نمازگزار ید یریشرکت کند. به تعب
ن رکعت، سجده کرده یچه در ا -خوانده بود و نماز جماعت برپا شد، در آن صورت 

نمازش را قطع کند و ھمراه امام در نماز جماعت  -باشد و چه سجده نکرده باشد 
ا مغرب را خوانده بود و یصبح  یکعت دّوم نمازھار چه چنانن اگر یشرکت کند. ھمچن

ن صورت، آن را قطع کند و ھمراه امام در یرکعت دّوم را نکرده بود، در ا یھا سجده
ا مغرب را گزارده و یصبح  یاگر رکعِت دّوِم نمازھا ید؛ ولینماز جماعت شرکت نما

ان برساند و یبه پاش را یز کرده بود، در آن صورت نماز خویرکعت دوم را ن یھا سجده
 کامل کند و آن را قطع نکند.

ز یرکعت دّوم را ن یھا ا مغرب را خوانده و سجدهیصبح  یو اگر رکعِت دّوِم نمازھا
ان رساند، در آن یش را قطع نکرده و آن را به پاین صورت نماز خویکرده بود و در ا

 صورت پس از آن، ھمراه با امام در نماز جماعت شرکت نکند.]
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 یبرگزار شد که تنھاگزار، به فرض چھاررکعت ی[نماز جماعت در حال چه چنانر و اگ
ک رکعت از آن چھار رکعت، سجده ھم کرده بود، در آن صورت ی یشروع کرده و] برا

را  ین دو رکعتید و پس از آن، سالم بدھد؛ و ایوست نمایمه و پیرکعت دوم را بدان ضم
ت فرض، ھمراه با امام در نماز ی؛ سپس به نگردد یگزارده است، نفل م ییکه به تنھا

 د.یجماعت شرکت کند و بدو اقتدا نما
[ھمانند  یچھار رکعت ی، سه رکعت از نمازھاییفرد نمازگزار به تنھا چه چنانو اگر 

ا عشاء] را خواند و پس از آن، نماز جماعت برپا شد، در آن صورت نماز یظھر  ینمازھا
ت نفل، به یز بخواند؛ و پس از آن، به نیعت چھارم را نان برساند و رکیش را به پایخو

ظھر و عشاء است؛] اما در نماز عصر به  ین حکم مربوط به نمازھایامام اقتدا کند. [و ا
سه رکعت از  ییفرد نمازگزار به تنھا چه چناناگر  یعنید؛ [یت نفل، به امام اقتدا ننماین

کرده بود و پس از آن، نماز جماعت ز سجده یش نیعصر را گزارد و در رکعت سوم خو
ز بخواند؛ و در یان برساند و رکعت چھارم را نیش را به پایبرپا شد، در آن صورت نماز خو

را گزاردن یت نفل شرکت نکند؛ زین صورت ھمراه با امام در نماز جماعت عصر، به نیا
 نفل، پس از عصر، مکروه است.]

د که تنھاگزار، دو رکعت از نماز چھار یجماعت پس از آن برپا گرد چه چنانو اگر 
ستاده بود و ھنوز سجده نکرده بود، در یش را خوانده بود و به رکعت سوم ایخو یرکعت

ک سالم قطع نموده [و یستاده با یش را اینماز خو -تر  حیبنا به قول صح -آن صورت 
 د.]یت فرض، به امام اقتدا نمایسپس به ن

نمازگزار، مشغول خواندن  چه چناناگر و  د:]یگو /ي رسخيس شمس االئمه[و 
رون شد؛ یجمعه ب ی راد خطبهیا یب جمعه برایسّنت جمعه بود و در ھمان حال، خط

د، در آن صورت [در یا نمازگزار مشغول خواندن سّنت ظھر بود که جماعت برپا گردیو 
آن، در  ند و] دو رکعت را تمام نموده و سالم دھد [و پس ازیرکعت دوم نماز سّنت بنش

تر  هین قول، وجیجمعه مشغول شود]؛ و ھم ی دن خطبهیا به شنینماز ظھر شرکت کند 
ا سّنت ظھر را قضا یپس از فارغ شدن از فرض، سّنت جمعه  آنگاهباشد.  یو بھتر م

 آورد.
شنماز مشغول خواندن نماز فرض بود، یبه مسجد آمد که پ یو ھرگاه شخص، در حال
ا کند و از نماز جماعت به خواندن نماز سّنت مشغول نگردد؛ در آن صورت به امام اقتد
ن غالب گردد یچن یاست که بر گمان و ین حکم در صورتیمگر در نماز صبح؛ البته ا



 ٣١٣  نماز کتاب

اگر پس از آن به مسجد  یعنیافت؛ [یکه او، امام را در رکعت دوم فرض، درخواھد 
ا یرا در خارج از مسجد  ده بود، نماز سّنتید که جماعت نماز صبح برپا گردیحاضر گرد

ن غالب بود که او امام را یچن یبر گمان و چه چناناز آن بخواند؛ اگر  یا ک گوشهیدر 
 افت.یدر رکعت دوم، درخواھد 

ک رکعت از نماز یم آن داشت که یفرد نمازگزار، ب چه چنانگر؛ اگر ید یریبه تعب
دو رکعِت نماِز سّنت  ابد، در آن صورت،یرا در یصبح از او فوت گردد و رکعت دّوم

درب مسجد بخواند و پس از آن، ھمراه امام در نماز جماعت  یکیش را در نزدیخو
 شرکت کند.]

م داشت، پس نماز فرض یا فوت شدن جماعت بیاز فوت شدن وقت  چه چنانو اگر 
م آن داشت که ھر دو رکعت یب چه چناناگر  یعنید؛ [یرا بخواند و نماز سّنت را ترک نما

فرض صبح از او فوت شود، در آن صورت دو رکعت نماز سّنت صبح را ترک کند و نماز 
 د.]یھمراه امام در نماز جماعت شرکت نما

شود؛ مگر آن که ھمراه با  یو مستقًال] قضا آورده نم ییو نماز سّنت صبح [به تنھا
از که نماز صبح  یش از زواِل ھمان روزیپ چه چناناگر  یعنیفرِض صبح، فوت گردد؛ [

او فوت شده، نمازش را قضا آورد، در آن صورت نماز سّنت صبح را به َتبع نماز فرض، 
اورد. به ھر حال، نماز ید، فقط نماز فرض را قضا بیپس از زوال خورش یاورد؛ ولیقضا ب

و مستقًال  ییآن را به تنھا یاورد؛ ولیتواند به َتبع نماز فرض قضا ب یسّنت صبح را م
 ورد.]ایتواند قضا ب ینم

ش از فرِض ظھِر ینماز فرض ظھر، سّنت پ یو [ھرگاه نمازگزار بخواھد تا پس از ادا
اورد، در آن صورت] چھار رکعِت سّنِت فوت شده را در وقت ظھر و یش را قضا بیخو

ش از ظھر فوت شد، ینماز سّنت پ چه چناناگر  یعنیش از دو رکعت سّنت بخواند؛ [یپ
ش از خارج شدن وقت ظھر، قضا ینماز فرض ظھر و پ یدر آن صورت آن را پس از ادا

 ندارد. یین صورت نماز سّنت قضایکه وقت ظھر خارج شد، در ا یاورد؛ و ھنگامیب
قضا آوردن چھار  ی ، دربارهینظران اسالم ان علماء و صاحبیناگفته نماند که در م

ش از یّنِت پا ابتدا ھمان چھار رکعت سیش از ظھر، اختالف است که آیرکعِت سّنِت پ
ا دو رکعت سّنِت پس از نماز فرض ظھر را بر آن چھار رکعِت فوت یاورد یظھر را قضا ب

 شده، مقّدم کند؟
، یگرین دو قول بر دیاز ا یکیح یترج ی ، دربارهیشمندان اسالمیعلماء و اند
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ش از ظھر ید: چھار رکعِت سّنِت پیگو »كنزالدقائق«کتاب  ی سندهیاختالف نظر دارند؛ نو
 اورد.یرا قبل از دو رکعِت سّنِت پس از آن قضا ب

د: بھتر آن است که دو رکعت پس از ظھر، بر یگو »فتح القدير«در کتاب  ابن ھمام
ش از ظھر، یرا چھار رکعت سّنت پیش از ظھر، مقّدم شود؛ زیپ ی چھار رکعت فوت شده

ز از یاز آن نن رو، دو رکعت سّنت پس یده است؛ از ایش فوت گردیاز مکان مسنون خو
 گردد. یقصد و بدون ضرورت؛ از مکان مسنونش فوت نم یرو

ْهِر، «د: یگو لشهیو عا َْرَ�ُع َ�بَْل الظُّ
ْ

الُٰم اٰكَن ِاٰذا فٰاَ�تُْه اال الُٰة َو السَّ ِانَُّه َعلَيِْه الصَّ
َعتَْ�ِ 

ْ
ك ش از یرکعِت پ چھار ج امبریھرگاه از پ«و ابن ماجه)؛  ی(ترمذ »يَُصِلّيِْهنَّ َ�ْعَد الرَّ

 .]»خواند یرا پس از دو رکعِت سّنِت بعد از ظھر، مھا  آن شد، یظھر فوت م
لت یفضابد، او نماز را با جماعت نگزارده، بلکه یک رکعت از نماز را دریو ھر کس 

چھار  یکه به سه رکعت [از نمازھا یرا به دست آورده است؛ و در مورد کس جماعت
 ینظر وجود دارد؛ [برخ ده است،] اختالفیرس یسه رکعت یا دو رکعت از نمازھای یرکعت
لت جماعت را به دست آورده ینماز را با جماعت نگزارده، بلکه فض ین باورند که ویبر ا

ز، یک چیرا اکثر ینماز را با جماعت گزارده است؛ ز یز برآنند که وین یاست؛ و برخ
 حکم کّل آن را دارد.]

م نداشت، یا از فوت شدن جماعت] بینماز [از فوت شدن وقت  چه چنانو اگر 
ا از فوت یاز فوت شدن وقت نماز [ چه چنانش از نماز فرض، نفل بخواند؛ و یتواند پ یم

 ش از نماز فرض، نفل نگزارد.یم داشت، در آن صورت پیشدن جماعت] ب
ستد تا ید و راست بایر بگوین رو، تکبیابد؛ از ایش را در رکوع دریو ھر کس امام خو

 ید، در آن صورت وی،] امام سرش را از رکوع بلند نمایش از رکوع کردن ویآن که [پ
 افته است.ین رکعت را درنیا

ام،] ی[در ق یا ش از امامش و پس از آن که امام، به اندازهی، پیمقتد چه چنانو اگر 
ز او را در رکوع یشد، به رکوع رفت و امامش ن یح میقرائت خواند که نماز بدان صح

امامش، او را  چه چنانح است. و اگر یت] صحیافت، در آن صورت رکوعش [با کراھیدر
به رکوع برود،  یش از آن که مقتدیپ یافت، ولیا او را در رکوع دریافت [یدر رکوع درن

ح گردد،] در آن صورت رکوع یام قرائت نخواند که نماز بدان صحیدر ق یا امام به اندازه
 ست.یح نیصح یو
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ن رکعت یق که ایافت، پس به تحقیش را در رکوع دریھر کس امام خو [به ھر حال،
ن رکعت از یامام سرش را از رکوع بلند کرد، پس ھمانا ا چه چنانافته است. و اگر یرا در

 فوت شده است. یو

ُسُجْدوا، «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیابوھر
ْ
ُْن ُسُجوٌْد فَا

َ
الِٰة َو �  الصَّ

ٰ
َو ِاٰذا ِجئُْتْم ِايل

وْٰها َشيْئاً؛ َو َمْن اَْدرَ  َعَة َ�َقْد اَْدرَ َك الٰ َ�ُعدُّ
ْ
ك الٰةَ َك الرَّ ھرگاه «(ابن ماجه و ابوداود)؛  »الصَّ

به  ید و آن را رکعتیم، شما ھم به سجده بروید و ما در حال سجده بودینماز آمد یبرا
 .]»افته استیابد، رکعت را دریکه رکوع را در ید؛ و کسیاوریحساب ن

رون شدن از مسجد پس از آن که در آن اذان داده شده، مکروه یشخص، ب یبرا و

َمْسِجِد َمَع ايَِبْ «د: یکه در آن نماز بگزارد. [ابوشعثاء گو آنگاهاست؛ تا 
ْ
ُكنّٰا ُ�ُعوْداً يِف ال

َمْسِجِد َ�ْميِشْ فَاَْ�بََعُه 
ْ
َن ال ُمؤَذَُّن فَٰقاَم رَُجٌل ِمّ

ْ
َه َحيتّٰ َخَرَج ِمَن ُهَرّ�َرَة؛ فَاَذََّن ال اَبُوُْهَر�َْرَة برََصَ

َمْسِجِد فَٰقاَل اَبُوُْهَر�َْرةَ 
ْ
ٰقاِسمَ سال

ْ
ا ٰهٰذا َ�َقْد َعيٰص اَبَا ال ، ابوداود و یی(مسلم، نسا» ج : اَمّٰ

برخاست  یم که مؤذن اذان گفت. مردیدر مسجد نشسته بود سرهیبا ابوھر«)؛ یترمذ
او  یرون شدن او از مسجد به سویکه نگاھش تا ب سرهیرون رفت. ابوھریو از مسجد ب
 .»کرد ینافرمان ج امبرین شخص، با سّنت پیبود، گفت: ا

ٰ «د: یفرما یم ج امبریز پیو ن  ُمٰنافٌِق اَْو رَُجٌل َ�ُْرُج  ال
ّٰ

َمْسِجِد َ�ْعَد انِلّٰداِء ِاال
ْ
َ�ُْرُج ِمَن ال

 یپس از اذان از مسجد کس«ل ابوداود)؛ یسو مرا یھقی(سنن ب »حِلٰاَجٍة يُِر�ُْد الرُُّجْوعَ 
شود  یرون میدارد و از مسجد ب یازیکه ن یا فردیشود مگر انسان منافق و  یخارج نم

 .]»برگشت را دارد ی و اراده
 یرون شدن از مسجد پس از آن که در آن اذان داده شده، مکروه است؛ مگر برایو ب

امام جماعت در  یعنیکرد؛ [ یبرپا مگر ید یگر، نماز جماعتید یکه در مسجد یکس
 گر باشد.]ید یا مؤذن مسجدیگر باشد و ید یمسجد

رون شد، در آن یگزارد و پس از آن از مسجد ب ییش را به تنھاینماز خو یو اگر کس
ظھر و عشاء، [پس از  یکه جماعت نمازھا آنگاهست؛ مگر ین کارش مکروه نیصورت ا

ن صورت یخوانده بود، که در ا ییا عشاء را به تنھای ظھر ید [که او نمازھایآن] برپا گرد
الزم است که] به ھمراه امام،  یرون شدن از مسجد، مکروه است؛ پس بر ویب یو یبرا

ا مغرب، پس از یا عصر و یجماعت نماز صبح  چه چنانت نفل نماز بخواند. [و اگر یبه ن
خارج شدن  یو یآن صورت برارا خوانده بود، در ھا  آن ییبه تنھا ید که ویآن برپا گرد
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 ست.]یمکروه ن  از مسجد،
ا یگر را بدون قرائت بخواند؛ ید دو رکعت را با قرائت و دو رکعت دینمازگزار نبا

ش را اعاده یفراچنگ آوردن ثواب و پاداش، نماز خو ید (بدون علت) و براینمازگزار نبا
خاطر برطرف کردن وسوسه،  د به مجرد توھم فساد نماز و بهیا نمازگزار نباید؛ و ینما

د نماز جماعت را در مسجد به ھمان یا نمازگزاردن نباید؛ یش را اعاده نماینماز خو
 د.یشکل اول آن، تکرار و اعاده نما
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هِو  ُسُجودِ  َباُب   السَّ

ُب  دٍ  َسجَدتَانِ  َ�ِ رَ  إِن وَ  َسهًوا َواِجٍب  ِلرَتكِ  �َسِليمٍ  وَ  بِتََشهُّ  ،َعمًدا تَرُ�هُ  اَكنَ  إِن وَ  ؛تََ�رَّ
ثِمَ 

َ
َالةِ  إاَِعَدةُ  وََجَب  وَ  أ   وَ  ؛نَقِصَها جِلرَبِ  الصَّ

َ
هوِ  الَعمدِ  يِف  �َسُجدُ  ال   :ِ�يَل  وَ  ؛لِلسَّ

َّ
 :ثََالٍث  يِف  إِال

لِ  الُقُعودِ  تَركُ  وَّ
َ
  األ

َ
كَعةِ  ِمنَ  َسجَدةً  تَأِخُ�هُ  وأ و� الرَّ

ُ
َالةِ  آِخرِ  ِاىل األ ُره وَ  الصَّ  َحىتَّ  َعمًدا َ�َفكُّ

 .ُر�ٍن  َعن َشَغلَه
هوِ  �ُِسُجودِ  اِإلتيَانُ  �َُسنُّ  وَ  َالمِ  دَ َ�عْ  السَّ  يِف  يَِميِنه َعن َواِحَدةٍ  ةٍ بِتَسِليمَ  يَ�تيَِف  وَ  السَّ

َصحِّ 
َ
إِن .األ

َالمِ  قَبَل  َسَجدَ  فَ  .تَِ��ًها ُكِرهَ  السَّ
هوِ  ُسُجودُ  �َسُقُط  وَ  مِس  بُِطلُوِع  السَّ َالمِ  بَعدَ  الشَّ  وَ  الَعرصِ  يِف  ِامِحَرارَِها وَ  الَفجرِ  يِف  السَّ

َالمِ  بَعدَ  ابِلنَاءَ  يَمنَعُ  َما بِوُُجودِ   .السَّ
  إَِماِمه �ِسهوِ  الَمأُمومَ  مُ يَلزِ  وَ 

َ
 َما بَِقَضاءِ  َ�ُقومُ  ُ�مَّ  إَِماِمه َمعَ  الَمسبُوُق  �َسُجدُ  وَ  ؛�َِسهوِهِ  ال

  َسَجدَ  ،يَقِضيهِ  ِ�يَما الَمسبُوُق  َسَها لَو وَ  ؛بِه ُسِبَق 
َ

يًضا هل
َ
  أ

َ
  وَ  .الالِحُق  ال

َ
 �ُِسُجودِ  اِإلَمامُ  يَأيِت  ال

هوِ   .َوالِعيَديِن  اجلُُمَعةِ  يِف  السَّ
لِ  الُقُعودِ  َعِن  َسَها َمن وَ  وَّ

َ
هِ  اَعدَ  ،الَفرِض  ِمنَ  األ

َ
َوايَةِ  َظاِهرِ  يِف  قَائًِما �َسَتوِ  لَم َما إِيل  وَ  الرِّ

َصحُّ  ُهوَ 
َ
ِل  َوالُمقتَِدي .األ   ُهوَ  وَ  اَعدَ  فَِإن ؛قَائًِما استَتَمَّ  لَو وَ  َ�ُعودُ  اَكلُمتَنَفِّ

َ
قَرُب  الِقيَامِ  ِاىل

َ
 ،أ

هوِ  َسَجدَ    اَكنَ  إِن وَ  لِلسَّ
َ

قَرُب  الُقُعودِ  ِاىل
َ
  ،أ

َ
َصحِّ  يِف  َعلَيهِ  ُسُجودَ  ال

َ
 استَتَمَّ  َما بَعدَ  اَعدَ  إِن وَ  .األ

ِخ�ِ  الُقُعودِ  َعِن  َسَها إِن وَ  .َصَالتِه فََسادِ  يِف  اتلَّصِحيحُ  ِاختَلََف  ،قَائًِما
َ
 وَ  ؛�َسُجد لَم َما األ

إِن ؛الُقُعودِ  فَرَض  تِلَأِخِ�ه َسَجدَ 
 يِف  لَو وَ  َشاءَ  إِن َساِدَسةً  َضمَّ  وَ  نَفًال  فَرُضه َصارَ  ،َسَجدَ  فَ

  وَ  الَفجرِ  يِف  َرابَِعةً  وَ  الَعرصِ 
َ

مِّ  يِف  ِكَراَهةَ  ال ِحيِح  ىلَعَ  ِ�يِهَما الضَّ   وَ  ؛الصَّ
َ

هوِ  �َسُجدُ  ال  يِف  لِلسَّ
َصحِّ 

َ
 .األ

ِخ�َ  َ�َعدَ  إِن وَ 
َ
دِ  إِاَعَدةِ  َغ�ِ  ِمن َسلَّمَ  وَ  اَعدَ  ،قَامَ  ُ�مَّ  األ إِن ؛التََّشهُّ

 فَرُضه يَبُطل لَم َسَجدَ  فَ
َها َضمَّ  وَ 

َ
خرَ  إِيل

ُ
ائَِدتَانِ  تِلَِص�َ  یأ   الزَّ

َ
هوِ  َسَجدَ  وَ  نَافِلَةً  هل هوِ  َسَجدَ  لَو وَ  .لِلسَّ  َشفعِ  يِف  لِلسَّ

ِع  إِن ؛ِاسِتحبَابًا َعلَيهِ  آَخرَ  َشفًعا ينَبِ  لَم ،اتلََّطوُّ
اَعدَ  َ�َ�  فَ

َ
هوِ  ُسُجودَ  أ  .الُمختَارِ  يِف  السَّ

هوِ  َسَجدَ  إِن َصحَّ  ،هِ َغ�ُ  بِه یفَاقتَدَ  ؛َسهوٌ  َعلَيهِ  َمن َسلَّمَ  لَو وَ    وَ  لِلسَّ
َّ

 وَ  يَِصحُّ  فََال  إِال
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هوِ  �َسُجدُ  ل لَم َما لِلَقطعِ  اَعِمًدا َسلَّمَ  إِن وَ  ؛لِلسَّ و الِقبلَةِ  َعِن  َ�تََحوَّ
َ
مَ  لَو وَ  .َ�تلََكَّم أ  ُمَصلٍّ  تَوَهَّ

و ُرَ�اِ�يَّةً 
َ
نَّه ثُالِ�يَّةً  أ

َ
َها � َ�مَّ

َ
نَّهُ  َعِلمَ  ُ�مَّ  فََسلَّمَ  ،أ

َ
َها ،َر�َعتَ�ِ  َص�َّ  � َ�مَّ

َ
هوِ  َسَجدَ  وَ  أ  إِن وَ  ؛لِلسَّ

ُرهُ  َطاَل  َداءِ  قَدرَ  اَكنَ  إِن ،ِاستَيَقنَ  َحىتَّ  �َُسلِّم لَم وَ  َ�َفكُّ
َ
هوِ  ُسُجودُ  َعلَيهِ  وََجَب  ،ُر�ٍن  أ  وَ  السَّ

 
َّ

  إِال
َ

 .ال
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و غفلت از آن است؛ و در  یزیفراموش کردن چ ی، به معنیدر زبان عرب»: سھو[«
در آن به وجود آورده  یاست در نماز که خلل و نقص یزی، عبارت از چیاصطالح فقھ

ده است؛ خواه ینقص، مشروع گردن خلل و ی، به منظور جبران اسھو ی سجدهاست؛ و 
 ا نماز نفل.یا نماز سّنت و ینماز فرض باشد 

ح آمده یث صحیدر نماز، دچار سھو شده است. و در حد ج امبریو ثابت شده که پ

ُرْوِ�ْ «است که فرمود:  من «(ابن ماجه)؛  »ِانَّٰما اَنَا �رََشٌ اَ�يِْسْ َكٰما تَنَْسْوَن؛ فَاِٰذا �َِسيُْت فََذِكّ
 یزیشوم؛ پس ھرگاه چ یم یبه مانند شما ھستم که ھمانند شما دچار فراموش یربش

 .]»دیکن یادآوریرا فراموش کردم، آن را به من 
] یتوجھ یسھو [اشتباه و لغزش و خطا و ب ی، از رواز واجبات نماز یواجبھرگاه 

گردد؛  یک سالم واجب میک تشّھد و یسھو، با  ی ترک گردد، در آن صورت، دو سجده
 ن سھو، در نماز تکرار گردد.یاگر چه ا

ن طور ینماز، دچار سھو و اشتباه شود؛ ا ی[به ھر حال، ھرگاه فرد نمازگزار در اثنا
ک یا ین که: دوبار رکوع کند؛ یرا از جنس نماز در آن اضافه کند؛ مثل ا یزیکه چ

ھمانند  -را ترک کند از واجبات نماز  یا واجبید؛ ینماز اضافه نما یھا رکعت را به رکعت
 یکیا تشّھد یاول،  ی ا قعدهیپس از آن،  ی ا قرائت سورهیفاتحه،  ی ن که قرائت سورهیا

زائد  یرھایا تکبیا خواندن قنوت در نماز وتر، ید؛ یا دّوم را ترک نمایاول  ی از دو قعده
بلند خوانده  ید قرائت با صدایکه با ییا در نمازھاید قربان را ترک کند؛ ید فطر و عیع

آھسته خوانده  ید قرائت با صدایکه با ییآھسته بخواند و در نمازھا یشود، با صدا
آخر نماز،  ی ھا فرد نمازگزار چون در قعده ن صورتی؛ در ا-بلند بخواند  یشود، با صدا

ر گفته و دو یک سالم بدھد؛ سپس تکبیش ید، از جانب راست خویاز تشّھد فارغ گرد
ند و دوباره تشّھد بخواند؛ و پس از آن، یبنش آنگاهد؛ ینماز بنما ی سجده مانند سجده

خارج شدن از نماز، سالم  یبرا آنگاه؛ و  دیش دعا نمایدرودھا را خوانده و در حق خو
 بدھد.]

قصد ترک کرد، در آن  یاز واجبات نماز را از رو یفرد نمازگزار، واجب چه چنانو اگر 
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 یفاسد شده] و به خاطر جبران نقصان نماز، بر و یگردد و [نماز و یصورت گنھکار م
از ارکان نماز را  ین ھر کس، رکنیواجب است که نماز خوش را اعاده کند. [و ھمچن

نماز واجب است؛ و  ی اعاده یده و بر ویز نمازش باطل گردید؛ در آن صورت نیترک نما
شود؛ چه  یجبران نمگر، ید یزیا به چیسھو  ی ن صورت، نقصان نماز، با سجدهیدر ا

 .]یتوجھ یو خطا و ب یسھو و فراموش یا از رویترک رکن، به قصد بوده باشد 
از واجبات نماز را ترک کند، در آن صورت  یعمد، واجب یو ھرگاه فرد نمازگزار از رو

ده و بر یفاسد گرد یرا در آن صورت، نماز ویسھو نکند؛ [ز ی جبران آن، سجده یبرا
سھو جبران  ی آن واجب است؛ چون در آن صورت، نقصان نماز، با سجده ی اعاده یو

 شود.] ینم
سھو جبران  ی توان نقصان را با سجده یو گفته شده است که تنھا در سه صورت، م

 از:] شده باشند. و آن سه صورت عبارتندقصد ترک  یکه از رو یکرد؛ [البته در صورت
 قصد.] یاز رو یا چھار رکعتیه س یاول [در نمازھا ی * ترک نمودن قعده

 ان نماز.یک سجده از رکعت نخست تا پایر انداختن یا به تأخی* 
شه و تعّمق فرو رفت که او را به یعمد چنان به تفّکر و تأّمل و اند ی* و ھرگاه از رو

تفّکر و تأّمل نمازگزار  چه چنان: اگر یعنیک رکن به خود مشغول نمود؛ [ی یادا ی اندازه
به قرائت مشغول  -به عنوان مثال:  -ن فاصله یک رکن بود و در ای یادا ی به اندازه
سھو بر نمازگزار  ی قصد بود، در آن صورت سجده ین تفّکر و تأملش از روینشد، و ا
 گردد.] یواجب م

ه قول بنا ب -سھو پس از سالم، انجام داده شود؛ و  ی و سّنت آن است که سجده
د؛ و اگر یش اکتفا و بسنده نمایک سالم از جانب راست خویتنھا به  -تر  حیصح

ن یا یز است؛ ولیسھو کرد، [نمازش جا ی ش از سالم، سجدهیفرد نمازگزار پ چه چنان
 باشد. یم یھیمکروه تنزکارش] 

تشّھد  یآخر نماز برا ی [به ھر حال، سّنت آن است که چون فرد نمازگزار در قعده
ر گفته یک سالم بدھد؛ سپس تکبیش ید، از جانب راست خوینشست و از آن فارغ گرد
ند و دوباره تشّھد بخواند؛ و پس از یبنش آنگاهد؛ ینماز بنما ی و دو سجده مانند سجده

خارج شدن از نماز،  یبرا آنگاهد؛ و یش دعا نمایآن، درودھا را خوانده و در حق خو
 سالم بدھد.]

 گردد؟: یسھو، ساقط م ی سجده در چه وقت
 گردد: یل ساقط میسھو با موارد ذ ی و سجده
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 د.ید در نماز صبح پس از سالم دادن، طلوع نمای* ھرگاه خورش
ر کرده باشد و به یید در نماز عصر پس از سالم دادن، تغی* ھرگا رنگ و نور خورش

 د.یگرا یرگیو ت یسرخ
ش یپ یھرگاه پس از سالم دادن، موردگردد،  یسھو ساقط م ی ن سجدهی* و ھمچن

قصد،  یادامه دادن نماز باشد؛ [به عنوان مثال: فرد نمازگزار، از رو ید که منافیآ
ن صورت اعاده و ید؛ در ایسھو و اشتباه، سخن بگو یا از رویوضو سازد؛ و  یخودش را ب

 ست.یاز سر گرفتن نماز، واجب ن
که  یگردد؛ البته در صورت یاقط مز سیسھو، در نماز جمعه ن ی ن سجدهیو ھمچن

 ی نماز سجده یبرا چه چنانحضور داشته باشند که اگر  یاریت بسیدر جمعه؛ جمع
 سھو شود، امر بر نمازگزاران، مشتبه و آشفته گردد.

که  یشود؛ البته در صورت یز ساقط میفطر و قربان ن یدھایسھو در ع ی ز سجدهیو ن
 باشند.]ده یحاضر گرد یادیجمع ز ھا، آن در

ز به خاطر ین ینماز، امام دچار سھو گردد، در آن صورت بر مقتد یو ھرگاه در اثنا
سھو با سھو امام، بر امام و  ی سجده یعنیگردد؛ [ یسھو الزم م ی سھو امامش، سجده

ش به امام، یدر حال اقتدا یمقتد چه چنان] اگر یشود؛ ول یھر دو واجب م یمقتد
گردد و نه بر  یواجب م یسھو نه بر مقتد ی ت، سجدهد، در آن صوریدچار سھو گرد

 امام.
ل یتکم یبرا آنگاهد؛ یسھو نما ی ش، سجدهیز با امام خوین »مسبوق« یو مقتد

 یمقتد چه چنانرا بخواند. و اگر ھا  آن ده، بلند شود ویکه بدان نرس ییھا رکعت
از دست رفته بود  یھا ل نمودن رکعتی، پس از سالم دادن امام، در حال تکم»مسبوق«

انجام  ید؛ ولیسھو نما ی دچار سھو و اشتباه شد، در آن صورت باز ھم سجدهھا  آن و در
است که از اول  ینمازگزار»: الحق«ست. [و ی، الزم ن»الحق« یسھو بر مقتد ی سجده

از کامل کردن نماز با امام  - یبنا به عذر -پس از آن  یک بوده، ولینماز با امام شر
 ه است.]بازماند

سھو را انجام ندھد؛  ی د قربان، سجدهید فطر و عیع یو امام در نماز جمعه و نمازھا
ن نمازھا، یرا در ایگردد؛ ز ید ساقط میع یسھو در نماز جمعه و نمازھا ی سجده یعنی[

سھو، امر نماز بر نمازگزاران، مشتبه  ی کنند و با انجام سجده یشرکت م یادیت زیجمع
 .]گردد یو آشفته م
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] فرض را به سھو ترک یا سه رکعتی یاول [از نماز چھار رکعت ی و ھر کس، قعده
در  چه چناناگر  -د ینما یز میتر ن حیت، که صحیبنا به ظاھر روا -نمود، در آن صورت 

کتر بود]، به یستاده نشده بود [و به قعده نزدیقرار داشت که به طور کامل برابر ا یحالت
ان یش را به پاینماز خو ی مانده یند [و تشّھد بخواند و باقیقعده برگردد و بنش یسو

 برساند.]
را به سھو ترک  یا سه رکعتیچھار  یاول از نمازھا ی [ھرگاه قعده یو [حکم] مقتد

گزار است که اگر چه به طور کامل  د،] ھمانند [حکم] نفلیایادش بید و سپس به ینما
که  ین رو، کسیند. [از ایدد و بنشقعده برگر یستاده شده است، باز ھم به سویا

شود و  یستاده میکند و به طور کامل برابر ا ینفل فراموش م یاول را در نمازھا ی قعده
ش، سجده یسھو خو یز است و براین کارش جایگردد، ا ین وجود، به قعده برمیبا ا
 گزار است.] ز به سان نفلین ید؛ و حکم مقتدینما

] را به سھو ترک یا سه رکعتیچھار  یاول [از نمازھا ی قعده یکس چه چنانو اگر 
قعده برگشت،  یکتر بود و به سویام نزدیستادن و قیقرار داشت که به ا یکرد و در حالت
 سھو انجام دھد. ی ح است و در آخر نماز،] سجدهی[نمازش صح

 بنا به -قعده برگشت، در آن صورت  یکتر بود و به سویبه قعده نزد چه چنانو اگر 
 ست.یسھو الزم ن ی سجده یبر و -تر  حیقول صح

را به  یا سه رکعتی یچھار رکعت یاول از نمازھا ی که قعده ی[به ھر حال، ھرگاه کس
در  چه چنانن طور که اگر یش نگاه کند؛ ایسھو ترک نمود، در آن صورت به حالت خو

کتر است، ینزد ستاده نشده است و به قعدهیقرار داشت که به طور کامل برابر ا یحالت
ش ینماز خو ی مانده یند و تشّھد بخواند و باقیقعده برگردد و بنش یدر آن صورت به سو

 ست.یالزم ن یز بر ویسھو ن ی ان برساند و سجدهیرا به پا
قعده  یکتر بود، در آن صورت به سویام نزدیستادن و قیبه ا چه چناناگر  یول

سھو انجام دھد و  ی برنگردد و به نمازش ادامه دھد و پس از تشھد آخر نماز، سجده
ام یستادن و قیبه ا چه چنانن، اگر یخارج شدن از نماز، سالم بدھد؛ و با وجود ا یبرا

، یح است و بر ویقعده برگشت، باز ھم نمازش صح یکتر بود و باز ھم به سوینزد
 باشد.] یسھو الزم م ی سجده

را به سھو  یا سه رکعتی یچھار رکعت یاول از نمازھا ی ، قعدهی[کس چه چنانو اگر 
ستاده شده بود و پس از آن، یقرار داشت که به طور کامل برابر ا یترک کرد و] در حالت
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وجود دارد؛  یرامون فساد نمازش، اختالف رأیقعده برگشت، در آن صورت پ یبه سو
اند؛ اگر چه  ح دادهی، عدم فساد نماز را ترجیفقھنظران  اکثر علماء و صاحب ی[ول

 شود.] ین کارش، گنھکار میشخص با ا
] را فراموش کرد [و به یچھار رکعت یر [نمازھایاخ ی نمازگزار، قعده چه چنانو اگر 

رکعت پنجم] سجده نکرده است،  یکه[برا یستاد؛] در آن صورت، تا زمانیرکعت پنجم ا
انداختن  ریقعده برگردد و به خاطر به تأخ یترک کند و] به سوتواند رکعت پنجم را  ی[م

ر، از ارکان و یاخ ی را قعدهید؛ [زیسھو نما ی سجده -که فرض است  -آخر  ی قعده
سھو واجب  ی از ارکان نماز، سجده یر رکنیفرائض نماز است؛ و پرواضح است که با تأخ

 گردد.] یم
ستاد و یا فراموش کرد و به رکعت پنجم ار ریاخ ی [نمازگزار، قعده چه چنانو اگر 

گردد و فرض  یز] سجده کرد، در آن صورت نماز فرضش [باطل میرکعت پنجم ن یبرا
را بدان  یتواند رکعت ششم ین رو، اگر خواست میگردد؛ از ا یل می،] به نفل تبدیو

نمازگزار  یعنید؛ [یایش بیز پین اتفاق در نماز عصر نید؛ اگر چه ایوست نمایمه و پیضم
د؛ البته در یوست نمایمه و پیش ضمیرا به پنج رکعت خو یتواند رکعت ششم یم

مه یرا در نماز صبح، ضم یتواند رکعت چھارم یز میظھر، عصر و عشاء؛] و ن ینمازھا
صبح و مغرب،  یبه نمازھا ییھا مه کردن رکعتیضم -ح یبنا به قول صح -کند. و 

سھو، سجده نکند؛  ین صورت برایدر ا -تر  حیل صحقو یبر مبنا -باشد. و  یمکروه نم
ن رو، بر نمازگزار یگردد؛ از ا یسھو، جبران نم ی از فساد، با سجده یرا نقصان ناشی[ز

 الزم است که فرضش را اعاده کند.]
] نشست [و تشّھد خواند]؛ یچھار رکعت یِر [نمازھایاخ ی در قعده چه چنانو اگر 

[رکعت پنجم] برخاست، [در  یاول است] به سو ی عدهن، قین که ایسپس [به گمان ا
رکعت پنجم سجده نکرده است،] به قعده برگردد و سالم  یکه برا آنگاهآن صورت تا 

 ش سجده کند.]یسھو خو یبدھد و تشّھد را تکرار نکند [و برا
، نشست و تشّھد خواند؛ سپس به یر نماز چھار رکعتیاخ ی [در قعده چه چنانو اگر 

رکعت  یرکعت پنجم برخاست و برا یاول است، به سو ی ن، قعدهین که، ایگمان ا
 یگریگردد؛ بلکه رکعت د یز کرد، در آن صورت نماز فرضش باطل نمیپنجم] سجده ن

چھار  یعنیل به نفل گردد؛ [یش تبدین دو رکعِت اضافه، برایمه کند تا ایرا بدان ضم
گر آن، نماز ید و دو رکعت دیآ یمبه شمار  ین شش رکعت، از نماز فرض ویرکعت از ا
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 باشد.] ینفل م
سھو سجده کرد، در آن  یو اگر فرد نمازگزار، در دو رکعت [اول] نماز نفل، برا

را بناء دو رکعت یگر را بر آن بنا و برپا نکند؛ [زیده است که دو رکعت دیصورت پسند
دو رکعت [اول]، دو ن رو، اگر پس از آن یگرداند؛] از ا یسھو را باطل م ی گر، سجدهید

 ی سجده -ده یبنا به قول مختار و برگز -ز بر آن بنا نھاد؛ در آن صورت یگر نیرکعت د
 د تکرار کند.یسھو را با

ده است، سالم داد؛ یسھو واجب گرد ی سجده یکه بر و یکس چه چنانو اگر 
 ش سجدهیسھو خو یگر بدو اقتدا کرد، در آن صورت اگر سھوکننده، براید یسپس کس
ش یاقتدا سھو، سجده نکند، یبرا چه چنانح است؛ و اگر یآن فرد بدو صح یکند، اقتدا

 ست.یبدو درست ن
خارج شدن از نماز، سالم داد و نمازش را قطع  یقصد و برا یاز رو یو اگر فرد

ده است،] در آن صورت یسھو واجب گرد ی سجده یاست که بر و ین در حالیکرد؛ [و ا
با نماز را انجام نداده است، ھمچون]  یمناف یکه [عمل آنگاها سھو، سجده کند ت یبرا

 ا سخن گفتن.یدن از قبله یبرگرد
خواند و به گمان آن که نماز  یرا م یا سه رکعتی یکه نماز چھار رکعت یو نمازگزار

دانست که او، دو رکعت خوانده است،  آنگاهدھد؛  یش را کامل نموده است سالم میخو
دن از قبله، سخن یل: برگردیبا نماز را از قب یمناف یکه عمل یدر آن صورت، تا زمان

آن را  ی مانده یش ادامه دھد و باقیرا انجام نداده است، [به نماز خوھا  آن گفتن و امثال
 سھو، سجده کند. یبخواند و برا

ا یاز واجبات نماز  یا ترک واجبیش، در اداء یخو نماز یدر اثنا ی[کس چه چنانو اگر 
 ین] تفّکر و تأّملش، طوالنیشه فرو رفت و اینماز، به فکر و اند ی... شک کرد و در اثنا

دا نمود، در آن صورت اگر ین پیقیکه مطمئن شد و  آنگاهد و سالم نماز را نداد تا یگرد
سھو بر  ی د، سجدهیگرد ینماز طوالناز ارکان  یرکن یادا ی به اندازه یتفّکر و تأّمل و

ک رکن از ارکان نماز طول ی یادا ی به اندازه چه چنانگردد و اگر  یواجب م یو
 گردد. یسھو، واجب نم ی د، سجدهینکش
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كِّ  و الشَّ
َ
ُك  اَكنَ  أ   اَعَدةٍ  َغ�َ  الشَّ

َ
  ،َسَالِمهِ  بَعدَ  َشكَّ  فَلَو ؛هل

َ
  يُعتَرَبُ  ال

َّ
نَ  إِن إِال كِ  َ�يَقَّ  إِن وَ  بِالرتَّ

ُك  َكرُثَ  إِن ؛َظنِّه بَِغاِلِب  َعِمَل  ،الشَّ
  يَغِلب لَم فَ

َ
خذَ  ،َظنٌّ  هل

َ
قلِّ  أ

َ
 َظنََّها َر�َعةٍ  لُكِّ  بَعدَ  َ�َعدَ  وَ  بِاأل

 .َصَالتِه آِخرَ 

 د در نماز و طهارتیش آمدن شک و تردیرامون پیفصل: پ

ش،] در تعداد ینماز خو یدر اثنا یعنیش از کامل کردن نماز؛ [یھرگاه نمازگزار پ
ا چھار ید [و نداند که سه رکعت خوانده است ید گردینماز، دچار شک و ترد یھا رکعت

 یا شک در نماز، عادتیش آمده باشد و یپ ین بار بر وینخست یشک، برا نیرکعت]؛ و ا
 ی گردد [و بر نمازگزار، اعاده یده باشد، در آن صورت نماز باطل مینمازگزار نگرد یبرا

 آن واجب است.]
 ینماز پس از سالم دادن، شک کرد، در آن صورت شک و یھا و اگر در تعداد رکعت

از  ین کند که رکعتیقیگردد؛] مگر آن که  یطل نمباشد [و نمازش با یمعتبر نم
نمازگزار پس از سالم دادن،  چه چناناگر  یعنینماز را ترک نموده است؛ [ یھا رکعت

 ینماز را ترک نموده است، در آن صورت اگر عمل یھا از رکعت یدا کرد که برخین پیقی
 یمناف یبا نماز را انجام نداده بود، آنچه را که ترک کرده است بخواند؛ و اگر عمل یمناف

ھا؛ پس  ا امثال آنیا سخن گفتن و یدن از قبله یل: برگردیبا نماز را انجام داده بود، از قب
 د.]ینمازش را اعاده نما

 یو یبرا یآمد [و شک، عادت یش میدر غالب اوقات، شک پ یبر و چه چنانو اگر 
بر  یزید که بر گمانش غالب است؛ و اگر چیعمل نما یزیده بود؛] پس بدان چیگرد

که آن را  یرد و پس از ھر رکعتیرا بگ جانب اقلد، در آن صورت یغالب نگرد یگمان و
 د.یش، سجده نمایسھو خو یند [و در آخر، برایکند، بنش یش گمان میآخر نماز خو

ن موضوع ذکر کرده و گفته است: یا یرا برا یمثال »العناية«کتاب  ی سندهینو
د شد؛ یدچار شک و ترد یچھار رکعت ی: اگر در نمازھان استین مسأله چنیح ایتوض

ن صورت فکر کند و به گمان غالبش یا دوم؟ در ایا در رکعت اول است یطور که آ نیا
رد و یبگ د، در آن صورت جانب اقّل رایغالب نگرد یبر گمان و یزید. و اگر چیعمل نما
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ن یرا ممکن است ایند؛ زیقعده بنش یآن را رکعت اول به شمار آورد و پس از آن برا
زد و رکعت سوم را یبرخ آنگاهرکعت، رکعت دوم باشد که در آن قعده واجب است. 

زد و ین رکعت در حکم رکعت دوم است؛ سپس برخیرا ایند؛ زیبخواند و به قعده بنش
را ممکن است رکعت چھارم باشد؛ پس از یند؛ زیده بنشرا بخواند و به قع یگریرکعت د
ن رکعت، در حکم یرا ایند؛ زیرا بخواند و در قعده بنش یگریزد و رکعت دیآن، برخ

ز به ین یسه رکعت یرکعت چھارم است که در آن، قعده فرض است. و حکم نمازھا
 ب است.ین ترتیھم

سھو بر نمازگزار  ی حاالت شک، سجده ید: در تمامیگو »درّ املختار« ی سندهیو نو
ا جانب اقّل را یش عمل کند یکند که به گمان غالب خو ینم یگردد؛ و فرق یواجب م

ن یجانب اقل را گرفت، در ا چه چنانآمده است: اگر  »الرساج«در کتاب  یرد؛ ولیبگ
ش یکه به گمان غالب خو ید؛ و در صورتیسھو نما ی د سجدهیصورت به طور مطلق با

ن صورت ینماز فکر کرد، در ا یھا ک رکن از رکنی ی به اندازه چه چنانمل کند؛ اگر ع
 گردد. یسھو الزم م ی ز سجدهین

د، یغالب گرد یکه بر گمان و یزین است: ھر چیچن »فتح القدير«و عبارت کتاب 
د. و یسھو نما ی ان برساند و سجدهیب نمازش را به پایبدان عمل کند و به ھمان ترت

ش عمل کند و چه جانب یچه به گمان غالب خو -حاالت شک  ین در تمامیھمچن
 گردد. یسھو بر او الزم م ی سجده -رد یاقل را بگ

د: یگو ید کرده است و مییرا تأ »الرساج«، مسائل و احکام کتاب ین شامیابن عابد
 ین صورت عمل به گمان غالب وید، در ایغالب گرد یبر گمان و یزیاگر فکر کرد و چ

به  یگردد، مگر آن که تفّکر و تأّمل و یسھو بر او الزم نم ی زم است؛ و سجدهال
 گردد. یاز ارکان نماز، طوالن یرکن ی اندازه

آمده  »الفتح القدير«که در کتاب  ید: مسائل و احکامیگو یعالمه محمد عاشق الھ
ت آن یو مسلم به روا یکه بخار یحیث صحیرا حدیباشد؛ ز یح میاست، صح

گفت:  یت شده است که ویکند: از عبدالله بن مسعود روا ید مییاند، آن را تأ پرداخته

يُِتمَّ َعلَيِْه ُ�مَّ �َُسِلُّم ُ�مَّ َك ِاٰذا شَ «فرمود:  ج امبریپ
ْ
ٰواَب فَل يَتََحرَّ الصَّ

ْ
اََحُدُ�ْم يِفْ َصالٰتِِه فَل

ن صورت ید شد، در ایشک و ترداز شما در نمازش دچار  یکیھرگاه «؛ »�َْسُجُد َسْجَدَ�ْ�ِ 
ش را مطابق با ید و نماز خویافتن وجه صواب، دّقت کند و تفّکر و تأّمل نمای ید برایبا
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سھو، دو سجده  یان برساند؛ پس از آن، سالم دھد و برایش به پایتفّکر و تأمل خو
 .»دینما

 گردد: یل واجب میسھو، در موارد ذ ی ناگفته نماند که سجده
ا در یفرض  یفاتحه را در دو رکعت اول از نمازھا ی که قرائت سوره یدر صورت -١

 ک رکعت از آن دو رکعت، به سھو ترک کند.ی
فاتحه را در ھر  ی گردد ھرگاه قرائت سوره یسھو واجب م ی ن سجدهیو ھمچن 
 د.یسھو، ترک نما ینفل و وتر از رو یھا از رکعت یرکعت

از نماز فرض فراموش کند؛ پس آن را که قرائت را در دو رکعت اول  یدر صورت -٢
 گر بخواند.یدر دو رکعت د

از  یفاتحه، در دو رکعت اول ی گر را با سورهید ی که ضم کردن سوره یدر صورت -٣
 د.یک رکعت از آن دو، فراموش نمایا ینماز فرض، 

از  یفاتحه، در ھر رکعت ی را با سوره یا ن ھرگاه ضم نمودن سورهیو ھمچن 
 گردد. یسھو واجب م ی نفل و وتر فراموش کند، باز ھم سجده یھا رکعت
ر یآن به تأخ یرا او سوره را از جایفاتحه را دو بار بخواند؛ ز ی ھرگاه سوره -٤

 انداخته است.
ن رکعت را با ھر دو یا آنگاهزد؛ یرکعت دوم برخ ید و به سویک سجده نمایھرگا  -٥

را که به سھو ترک نموده است؛ بدان  یا آن ادا نموده و سپس سجده ی سجده
سھو  ی سجده یح است اما بر ویصح ین صورت نماز وید؛ در ایمه نمایضم

 گردد. یواجب م
د؛ خواه یترک نما یا چھار رکعتی یاول را به سھو در نماز سه رکعت ی ھرگاه قعده -٦

 ی که قعده یا در نماز نفل. و کسیاول را در نماز فرض ترک کرده باشد  ی قعده
کند و به صورت کامل به رکعت سوم  یاول از نماز فرض را به سھو ترک م

را او ید؛ زیسھو سجده نما یش را ادامه دھد و برایستد، پس نماز خویا یم
 واجب را ترک نموده است. ی قعده

 ات را به سھو ترک کند.یھرگاه خواندن التح -٧
 د.یر قنوت را در نماز وتر ترک نمایھرگاه تکب -٨
 ، بلند بخواند.یسّر  یقرائت را در نمازھا ھرگاه امام، -٩

 ش از رکوع ترک کند.یھرگاه قرائت قنوت را در نماز وتر پ -١٠
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 ، قرائت را آھسته بخواند.یَجھر یھرگاه امام در نمازھا -١١
ن که درودھا را ید؛ مانند ایفزایرا ب یزی، چاتیالتحاول، بر  ی ھرگاه در قعده -١٢

ک رکن از ارکان، به حال ی یادا ی اندازه ا بهیسھو، بعد از تشّھد بخواند؛  یاز رو
 د.یسکوت درنگ نما

باطل و بر  ید، پس نماز ویرا ترک نما از ارکان نماز یرکنناگفته نماند که ھر کس، 
 نماز، واجب است. ی اعاده یو

شود؛  یگر، جبران نمید یزیا به چیسھو  ی ن صورت نقصان نماز، با سجدهیو در ا
 ا به سھو.یچه ترک رکن به قصد باشد 

ن گنھکار شده و یقید، پس به یرا به قصد ترک نما از واجبات نماز یواجبو ھر کس 
ن صورت، یرا در اینماز واجب است؛ ز ی ، اعادهیده است و بر ویفاسد گرد ینماز و

 شود. یسھو جبران نم ی نقصان نماز با سجده
 یسھو بر و ی از واجبات نماز را به سھو ترک کند، سجده یو اّما، ھر کس واجب

 شود.] یسھو، جبران م ی ن صورت، نقصان نماز، با سجدهیواجب است و در ا
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َالَوةِ  ُسُجودِ  َباُب   التِّ

اِمعِ  اتلَّايِل  ىلَعَ  اتلَِّالَوةُ  :َسبَبُهُ  ِحيِح  يِف  َوالسَّ َايِخ  ىلَعَ  َواِجٌب  ُهوَ  وَ  ؛الصَّ  يِف  يَُ�ن لَم إِن الرتَّ
َالةِ  ُب  وَ  .تَِ��ًها تَأِخُ�ه ُكِرهَ  وَ  ؛الصَّ جَدةِ  َحرِف  قَِراَءة وَ  بِالَفارِسيَّةِ  لَو وَ  آيَةً  تََال  َمن ىلَعَ  َ�ِ  السَّ

و قَبلَه لَكَِمةٍ  َمعَ 
َ
ِحيِح  يِف  اَكآليَةِ  آيَِتَها ِمن بَعَده أ  .الصَّ

رَ�عَ  آيَاتَِها وَ 
َ
ةَ  أ عَراِف  يِف  :آيَةً  َعرَشَ

َ
  وَ  َمرَ�مَ  وَ  َواِإلرَساءِ  َوانلَّحِل  َوالرَّعدِ  األ

َ
و�

ُ
 احلَجِّ  أ

جَدةِ  َوانلَّمِل  َوالُفرقَانِ  جَدة حم وَ  ص وَ  َوالسَّ ت وَ  َوانلَّجمِ  السَّ  .ِاقَرأ وَ  ا�َشقَّ
ُب  وَ  ُجودُ  َ�ِ َماعَ  يَقِصدِ  لَم إِن وَ  َسِمعَ  َمن ىلَعَ  السُّ   السَّ

َّ
 َواِإلَمامَ  َوانلَُّفَساءَ  احلَائَِض  إِال

َالةِ  بَعدَ  َسَجُدوا ،َغِ�ه ِمن َسِمُعوَها لَو وَ  ؛بِه يَوالُمقتَدِ  زِِهم لَم ،ِ�يَها َسَجُدوا لَو وَ  ؛الصَّ
ُ

 وَ  جت
َوايَةِ  َظاِهرِ  يِف  َصَالُ�ُهم تَفُسد لَم  .الرِّ

ُب  وَ   وُُجو�َِها يِف  اتلَّصِحيحُ  َواختَلََف  ؛الُمعتََمدِ  ىلَعَ  فَِهَمَها إِن الَفارِسيَّةِ  �َِسَماِع  َ�ِ
َماِع    وَ  ؛َ�نُونٍ  وَ  نَائِمٍ  ِمن بِالسَّ

َ
ُب  ال ِ

َ
�ِ  ِمنَ  �َِسَماِعَها جت دَ  الطَّ  .یَوالصَّ

و بُِرُكوٍع  یتُؤَدَّ  وَ 
َ
َالةِ  يِف  ُسُجودٍ  أ َالةِ  ُرُكوِع  َغ�ِ  الصَّ  َعنَها ءُ يُ�زِ  وَ  ُسُجوِدَها وَ  الصَّ

َالةِ  ُرُكوعُ  �رَثَ  اتلَِّالَوةِ  فَورُ  يَنَقِطع لَم إَِذا يَنوَِها لَم إِن وَ  ؛ُسُجوُدَها وَ  نََواَها إِن الصَّ
َ
 ِمن بِأ

 .آيَتَ�ِ 
وِ  بِه يَأَ�مَّ  فَلَم إَِمامٍ  ِمن َسِمعَ  لَو وَ 

َ
خرَ  َر�َعةٍ  يِف  ائتَمَّ  أ

ُ
َالةِ  َخاِرجَ  َسَجدَ  ،یأ ظَهرِ  يِف  الصَّ

َ
 ؛األ

 َصارَ  ،َر�َعِتَها يِف  ُسُجوِدَها بَعدَ  بِه یِاقتَدَ  فَإِن ؛َمَعه َسَجدَ  ،لََها إَِماِمه ُسُجودِ  قَبَل  ائتَمَّ  إِنِ  وَ 
صًال  �َسُجُدَها فََال  ؛ُحكًما لََها ُمدِر�ً 

َ
الِ�يَّةُ  تُقَض  لَم وَ  .أ  َخاِرجَ  َال تَ  لَو وَ  ؛َخارَِجَها الصَّ

َالةِ  اَعدَ  ُ�مَّ  فََسَجدَ  ؛الصَّ
َ
خرَ  َسَجدَ  ،ِ�يَها أ

ُ
  �َسُجد لَم إِن وَ  ؛یأ

ً
ال وَّ

َ
 َظاِهرِ  يِف  َواِحَدةٌ  َكَفتهُ  ،أ

َوايَةِ  رََها َكَمن ؛الرِّ   َواِحدٍ  َ�ِلٍس  يِف  َكرَّ
َ

 .َ�ِلَس�ِ  ال
ُل  وَ   ِاىل ُغصٍن  ِمن بِاِالنِتَقالِ  وَ ُغْصٍن  ِاىلٰ  ُمسِديًا لَو وَ  ِمنهُ  بِاِالنِتَقالِ  الَمجِلُس  يَتَبَدَّ

و نَهرٍ  يِف  َعومٍ  وَ  ُغصٍن 
َ
َصحِّ  يِف  َكِب�ٍ  َحوٍض  أ

َ
  وَ  ؛األ

َ
ُل  ال  لَو وَ  َوالَمسِجدِ  ابَليِت  بَِزَوايَا يَتَبَدَّ

  وَ  َكِبً�ا
َ

  وَ  َسِفينَةٍ  �َِس�ِ  ال
َ

�ِل  وَ  رُشَ�ةٍ  وَ  بَِر�َعَت�ِ  وَ  بَِر�َعةٍ  ال
َ
  وَ  ُخطَوتَ�ِ  َميِش  وَ  لُقَمتَ�ِ  أ

َ
 ال

  وَ  تَِالَوتِهِ  َ�ِل  يِف  نُُزولٍ  وَ  ُرُكوٍب  وَ  ِ�يَامٍ  وَ  ُ�ُعودٍ  وَ  بِاِتَِّ�اءٍ 
َ

 .ُمَصلِّيًا َدابَِّتهِ  �َِس�ِ  ال
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رُ  وَ  اِمعِ  ىلَعَ  الوُُجوُب  َ�تََكرَّ َدَ  قَد وَ  ،َ�ِلِسه بِتَبِديِل  ،السَّ   اتلَّايِل  َ�ِلُس  ِاحتَّ
َ

 ىلَعَ  بَِعكِسهِ  ال
َصحِّ 

َ
ن ُكِرهَ  وَ  .األ

َ
  أ

َ
جَدةِ  آيَةَ  يََدعَ  وَ  ُسوَرةً  يَّقَرأ   السَّ

َ
 .َعكُسه ال

و آيَةٍ  َضمُّ  نََدَب  وَ 
َ
َها اَ�رَثَ  أ

َ
ٍب  َغ�ِ  َعن إِخَفاُؤَها نََدَب  وَ  ؛إِيل هِّ

َ
 ُ�مَّ  الِقيَامُ  نََدَب  وَ  ؛لََها ُمتَأ

ُجودُ    وَ  ؛لََها السُّ
َ

اِمعُ  يَرَ�عُ  ال   وَ  ؛تَايِلَها قَبَل  ِمنَها َرأَسهُ  السَّ
َ

مِ  اتلَّايِل  يُؤَمرُ  ال   وَ  بِاتلََّقدُّ
َ

 ال
اِمُعونَ   .اَكنُوا َكيَف  فَيَسُجُدونَ  ؛بِاالِصِطَفاِف  السَّ

ِتَها رُشَِط  وَ  ائُِط  ،لِِصحَّ َالةِ  رَشَ   الصَّ
َّ

 .اتلَّحِر�َمةَ  إِال
ن :َكيِفيَّتَُها وَ 

َ
َّسُجدَ  أ   وَ  يَدٍ  َرفعِ  بَِال  ُسنَّتَانِ  ُهَما تَ�ِبَ�تَ�ِ  بَ�َ  اِحَدةً وَ  َسجَدةً  �

َ
دٍ  ال  �ََشهُّ

  وَ 
َ

 .�َسِليمٍ  ال



 

 
 تالوت ی رامون سجدهیباب: پ

ْجَدَة فََسَجَد، «د: یفرما یتالوت م ی رامون سجدهیپ ج امبری[پ  ِاْ�ُن آَدَم السَّ
َ
ِاٰذا قََرأ

َل  ُجوِْد ِاْ�زَتَ َنَُّة َو اُِمْرُت بِالسُّ
ْ
ُجوِْد فََسَجَد فَلَُه اجل يْٰطاُن َ�بيِْكْ َ�ُقْوُل: يٰا َو�ْلَُه؛ اُِمَر بِالسُّ الشَّ

 یخواند و سجده را به جا یسجده را م ی هیانسان، آ یوقت«(مسلم)؛  »َ�َعَصيُْت فَِ�َ انلّٰارُ 
بر من! انسان  ید: وایگو یو مکند  یه میو گر رود یم یا طان به گوشهیآورد، ش یم

او است و من، مأمور به  ید و به سجده رفت؛ پس بھشت برایمأمور به سجده گرد
 .]»من است یکردم، پس جھنم برا یچیسجده شدم، اّما سرپ

سجده را تالوت  ی هی: ھرگاه تالوت کننده، آتالوت، عبارت است از ی سبب سجده
 سجده را بشنود. ی هینده، آھرگاه شنو -ح یبنا به قول صح -کند؛ و 

 :گردد یل واجب میاز موارد ذ یکیتالوت، با  ی سجده[به ھر حال،  
کند که آنچه را که  ینم یسجده را بخواند؛ و فرق ی هیھرگاه که شخص، آ -١

تالوت  ی ن سجدهیده باشد. و ھمچنیا نشنیده باشد یخوانده است، خود شن
ا بعد از یقبل  یا سجده، حرف سجده را با کلمه ی هیگردد، ھرگاه از آ یواجب م

 آن بخواند.
 ا نکرده باشد.یدن آن را کرده یسجده را بشنود؛ خواه قصد شن ی هیھرگاه آ -٢
 ی هیآ یسجده را بخواند؛ خواه مقتد ی هیاقتدا کند که آن امام، آ یھرگاه به امام -٣

 ده باشد.]یا نشنیده یسجده را شن
 ی دھد، در آن صورت، سجده یرون از نماز رویدر ب تالوت ی سجده چه چنانو اگر 

ر ین وجود، باز ھم به تأخیگردد؛ و با ا ی]، واجب میتالوت با مھلت و درنگ [َتراخ
 باشد. یم یھیمکروه تنزانداختن آن، 

است و » دار فراخ و مھلت«اوقات  ی، گاھتالوت ی وجوب سجدهگر، ید یری[به تعب
 ».تنگ و محدود«، یگاھ

 ی سجده ی است که واجب کننده دار فراخ و مھلت آنگاه، تالوت ی سجدهوجوب 
تالوت  ی گردد اگر سجده یشخص، گنھکار نم یعنیدھد؛  یتالوت، در خارج از نماز رو
ر انداختن آن، ین، باز ھم به تأخیبا وجود ا یر اندازد؛ ولیرا در خارج از نماز به تأخ
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 باشد. یم یھیمکروه تنز
که  آنگاه، گردد یواجب م یتالوت، محدود است و به صورت فور ی وجوب سجدهو 

سجده را در  ی هین طور که شخص نمازگزار، آیدھد؛ ا یآن در نماز رو ی واجب کننده
 گردد. یواجب م یتالوت بر و ی سجده یفور ین صورت اداینماز بخواند؛ در ا

ان یزه است که من اندای، به اتالوت ی سجده یدن به ادایت بخشیاندازه و فورو 
را دارد، فاصله  هیشتر از دو آیقرائت بش یکه گنجا یسجده، زمان ی هیسجده و تالوت آ

گذشت که  یسجده، زمان ی هین سجده و تالوت آیب چه چنانن رو، اگر ینباشد. از ا
تالوت،  ی سجده یِت ادایه را داشت، در آن صورت، فوریاز دو آ شتریش قرائت بیگنجا

 گردد.] یباطل م
سجده را تالوت  یھا هیاز آ یا هیکه آ یبر کس گردد یتالوت واجب م ی سجدهو 

 د.یز تالوت نماین یکند؛ اگر چه آن را به زبان فارس
سجده، حرف سجده را با  ی هیگردد ھرگاه از آ یتالوت واجب م ی ن سجدهیو ھمچن

جده را خوانده س ی هیآ یا بعد از آن بخواند؛ و ھمانند آن است که تمامیقبل  یا کلمه
 ح.یباشد؛ بنا به قول صح

 :اند ل آمدهیذ یھا تالوت، چھارده تا ھستند که در سوره ی سجده یھا هیو آ

ِينَ إِنَّ ﴿ اعراف ی سورهدر  -١ وَن َ�ۡن ِعَباَدتِهِ  ٱ�َّ  ۦِعنَد َرّ�َِك َ� �َۡسَتۡكِ�ُ
 .]٢٠٦[األعراف:  ﴾٢٠٦�۩ ۥَوَ�ُ  ۥَو�َُسّبُِحونَهُ 

َ�َٰ�ٰتِ ٱَو� � َمن ِ� ﴿ رعد ی سورهدر  -٢ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
َطوٗۡ� َوَ�ۡرٗها َوِظَ�ٰلُُهم  ۡ�

 ِ  .]١٥[الرعد:  ﴾١٥۩�َصالِ ٱوَ  ۡلُغُدّوِ ٱب

َ�َٰ�ٰتِ ٱَو� � َما ِ� ﴿ نحل ی سورهدر  -٣ �ِض ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ِمن َدآبَّةٖ  ۡ�

ونَ  وَُهمۡ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  َ�َاُفوَن َر�َُّهم ّمِن فَۡوقِِهۡم َوَ�ۡفَعلُوَن َما  ٤٩َ� �َۡسَتۡكِ�ُ
 .]٥٠-٤٩[النحل:  ﴾٥٠يُۡؤَمُروَن۩

ْۚ إِنَّ  ۦٓ قُۡل َءاِمُنواْ بِهِ ﴿ اسراء ی سورهدر  -٤ ۡو َ� تُۡؤِمُنٓوا
َ
ِينَ ٱأ وتُواْ  �َّ

ُ
 ۦٓ ِمن َ�ۡبلِهِ  ۡلعِۡلمَ ٱأ

َوَ�ُقولُوَن ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِنآ إِن َ�َن وَۡعُد َرّ�َِنا  ١٠٧إَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم � � �
ۡذقَاِن َ�ۡبُكوَن َوَ�زِ�ُدُهۡم ُخُشوٗ�۩ ١٠٨لََمۡفُعوٗ� 

َ
وَن لِۡ� -١٠٧[اإلسراء:  ﴾١٠٩َوَ�ِخرُّ

١٠٩[. 
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ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ میمر ی سورهدر  -٥
ُ
ِينَ ٱأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ� ِمن ُذّرِ�َّةِ َءاَدَم  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ

ۡن َهَدۡ�َنا وَ  ٰٓءِيَل َوِممَّ ۡن َ�َۡلَنا َمَع نُوٖح َوِمن ُذّرِ�َّةِ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ� ٓۚ ٱَوِممَّ إَِذا  ۡجَتبَۡيَنا
 .]٥٨[مریم:  ﴾٥٨ َوُ�ِ�ّيٗا۩� � لرَّ�ٱُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰت 

نَّ ﴿ حج ی سورهدر  -٦
َ
لَۡم تََر أ

َ
َ ٱ� َ�َٰ�ٰتِ ٱَمن ِ�  � � �َّ �ِض ٱَوَمن ِ�  لسَّ

َ
�ۡ 

ۡمُس ٱوَ  َباُل ٱوَ  �ُُّجومُ ٱوَ  ۡلَقَمرُ ٱوَ  لشَّ َجرُ ٱوَ  ۡ�ِ َوآبُّ ٱوَ  لشَّ َوَ�ثٌِ�  �َّاِس� ٱَوَ�ثِ�ٞ ّمَِن  �َّ
ُ ٱَوَمن يُِهِن  ۡلَعَذاُبۗ ٱَحقَّ َعلَۡيهِ  ۡكِرٍ�� إِنَّ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ َ ٱِمن مُّ َ�ۡفَعُل َما  �َّ

 .]١٨[الحج:  ﴾١٨�ََشآُء۩

ُمُرنَا  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱلِلرَّ� قَالُواْ َوَما  ��َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ ی سورهدر  -٧
ۡ
�َۡسُجُد لَِما تَأ

َ
�

 .]٦٠[الفرقان:  ﴾٦٠َوَزاَدُهۡم ُ�ُفوٗر�۩

ِ ﴿ نمل ی سورهدر  -٨ ِيٱ� � ِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱِ�  ۡ�َۡبءَ ٱُ�ۡرُِج  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ 

ُ ٱ ٢٥َوَ�ۡعلَُم َما ُ�ُۡفوَن َوَما ُ�ۡعلُِنونَ   ﴾٢٦۩ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َربُّ  �َّ
 .]٢٦-٢٥[النمل: 

ِينَ ٱَ�ٰتَِنا إِ�ََّما يُۡؤِمُن �﴿الم  ی سورهدر  -٩ ْ بَِها � � َوَسبَُّحواْ  �َّ إَِذا ُذّكُِروا
وَن۩  .]١٥[السجدة:  ﴾١٥ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُهۡم َ� �َۡسَتۡكِ�ُ

�نَّ َكثِٗ�� ّمَِن  ۦۖ �ُِسَؤاِل َ�ۡعَجتَِك إَِ�ٰ نَِعاِجهِ قَاَل لََقۡد َظلََمَك ﴿ ص ی سورهدر  -١٠
ٰ َ�ۡعٍض إِ�َّ  ۡ�ُلََطآءِ ٱ ِينَ ٱَ�َۡبِ� َ�ۡعُضُهۡم َ�َ ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ا  ل�َّ َوَقلِيٞل مَّ

ُٰه فَ  دُ ۥُهۡمۗ َوَظنَّ َداوُ  �ََّما َ�َت�َّ
َ
نَاَب۩َو�  ۥَر�َّهُ  ۡسَتۡغَفرَ ٱ�

َ
 ۥَ�َغَفۡرنَا َ�ُ  ٢٤� َو�

 .]٢٥-٢٤[ص:  ﴾٢٥اٖب  َٔ ِعنَدنَا لَُزۡلَ�ٰ وَُحۡسَن َ�  ۥَ�ٰلَِكۖ �نَّ َ�ُ 

ُۡل ٱَوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿ حم سجده ی سورهدر  -١١ ۡمُس ٱوَ  �ََّهارُ ٱوَ  �َّ ۚ ٱوَ  لشَّ َ�  ۡلَقَمُر
ۡمِس َوَ� لِۡلَقَمرِ وَ  ْ لِلشَّ ِيٱ�  ��َۡسُجُدوا َخلََقُهنَّ إِن ُكنُتۡم إِيَّاُه  �َّ

ْ ٱفَإِِن  ٣٧َ�ۡعُبُدونَ  وا ِينَ ٱفَ  ۡسَتۡكَ�ُ ِ  ۥِعنَد َرّ�َِك �َُسّبُِحوَن َ�ُ  �َّ ۡلِ ٱب وَُهۡم َ�  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ
 .]٣٨-٣٧[فصلت:  ﴾٣٨ُموَن۩ َٔ �َۡ� 

فَِمۡن َ�َٰذا ﴿ نجم ی سورهدر  -١٢
َ
َوتَۡضَحُكوَن َوَ�  ٥٩ُبونَ َ�ۡعجَ  ۡ�َِديثِ ٱأ
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نُتۡم َ�ِٰمُدونَ  ٦٠َ�ۡبُكونَ 
َ
ْ ٱ� وَ  � ٦١َوأ  .]٦٢-٥٩[النجم:  ﴾٦٢۩ۡ�ُبُدوا

َ�  ۡلُقۡرَءانُ ٱ�َذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم  ٢٠َ�َما لَُهۡم َ� يُۡؤِمُنونَ ﴿ انشقاق ی سورهدر  -١٣
 .]٢١-٢٠[االنشقاق:  ﴾٢١�۩

 .]١٩[العلق:  ﴾١٩۩ۡ�َ�ِبٱوَ  �َ�َّ َ� تُِطۡعُه وَ ﴿ علق ی سورهدر  -١٤
ده باشد؛ اگر چه قصد یگردد که آن را شن یواجب م یتالوت بر کس ی ز سجدهیو ن

 ی سجده یسجده را بشنود، ادا ی هی، آیھرگاه فرد یعنیدن آن را نداشته باشد؛ [یشن
 ا نداشته باشد.]یدن آن را داشته یگردد؛ خواه قصد شن یواجب م یتالوت بر و

 مانینفاس و زا و دچار یض و قاعدگیحکه دچار  یتالوت بر زنان ی و تنھا سجده
ا یسجده را تالوت کنند و  ی هین گروه از زنان، آین رو، اگر ایست؛ [از ایھستند، واجب ن
 گردد.] یتالوت واجب نم ی سجدهھا  آن آن را بشنوند؛ بر

گردد، نه بر امام و نه بر  یواجب نم یوت، از تالوت مقتدتال ی ن سجدهیو ھمچن
سجده را تالوت کرد، در آن صورت  ی هی، آیمقتد چه چناناگر  یعنی؛ [یخود مقتد

 گردد و نه بر امام.] یالزم م یتالوت نه بر مقتد ی سجده
شان در یدند که با ایشن یسجده را از شخص ی هیھا، آ یامام و مقتد چه چنانو اگر 
ھا، پس از فراغت از نماز، سجده کنند [و در  یست، پس امام و مقتدیک نینماز شر

 ین سجده را در نماز انجام دادند، ادایاورند.] و اگر این یتالوت را به جا ی نماز، سجده
 -» تیظاھر روا«بنا به  -کند؛ و  یت نمیرا کفاھا  آن ست وین سجده درست نیا

 گردد. ینم ن سجده، فاسدیز با اینمازشان ن
بشنود و آن را درک کند و بفھمد؛ در آن  یسجده را به زبان فارس ی هیو ھرگاه آ

تالوت واجب  ی سجده -بنا به قول معتمد و معتبر و مؤثق و قابل اعتبار  -صورت 
 گردد. یم

ا یده یسجده از شخص خواب ی هیدن آیتالوت با شن ی و در مورد وجوب سجده
 دارد.نظر وجود  وانه، اختالفید

 یسجده را از پرنده [مانند طوط ی هیگردد اگر آ یتالوت واجب نم ی و سجده
ضبط کننده چون نوار ضبط  ی ک آلهیا از یآموزش داده شده] و پژواک و ِانعکاس صدا [

 ره] بشنود.یصوت، گرامافون و غ
] نماز، ی[اصل ی ر از رکوع و سجدهیغ یا تالوت در نماز، با رکوع و سجده ی و سجده
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 گردد. یادا م
سجده، به رکوِع  ی هیسجده، سجده نکرد؛ بلکه پس از خواندن آ ی هیآ یو اگر [برا

کند؛ البته در  یتالوت را پر م ی سجده ینماز رفت؛ در آن صورت] رکوع نماز، جا
 تالوت را کرده باشد. ی ت سجدهیکه با رکوع، ن یصورت

نماز، سجده  ید، بلکه] براتالوت نکر ی سجده، سجده ی هیآ ین [اگر برایو ھمچن
رد؛ اگر چه در یگ یز میتالوت را ن ی سجده ینماز، جا ی نمود، در آن صورت سجده

 ینماز از و ی سجده یعنیتالوت را نکرده باشد؛ [ ی ت سجدهینماز، ن یاصل ی سجده
تالوت را  ی ت سجدهیکند؛ خواه ن یتالوت را پر م ی سجده یشود و جا یرفته میپذ

تالوت،  ی سجده یدن به ادایت بخشینکرده باشد؛] البته مشروط بر آن که فورا یکرده 
که  آنگاهتالوت  ی وجوب سجده یعنیه، قطع نشده باشد. [یشتر از دو آیبا قرائِت ب

سجده را در  ی هین طور که شخص نمازگزار، آیدھد؛ ا یآن در نماز رو ی واجب کننده
 تالوت بر نمازگزار واجب است. ی هسجد یفور ینماز بخواند، در آن صورت ادا

سجده،  ی هیان تالوت آیان سجده و مین مقدار است که می، به اتیفور ی اندازهو 
ن ین رو، اگر بیه را دارد، فاصله نباشد؛ از ایشتر از دو آیش قرائِت بیکه گنجا یزمان

 ه رایشتر از دو آیش قرائِت بیگذشت که گنجا یسجده، زمان ی هیسجده و تالوت آ
سجده، سجده نکرد،  ی هیآ یت باطل شده است. و اگر برایداشت، در آن صورت فور

 یتالوت را کرد، از و ی ت سجدهیت، رکوع نمود و با رکوع، نیبلکه قبل از انقطاع فور
 است و صّحت دارد. یکاف

 یت، برایسجده، سجده نکرد، بلکه قبل از انقطاع فور ی هیآ ین اگر برایو ھمچن
ت یح است؛ خواه نیشود و صح یرفته میپذ ین سجده از ویود، انماز سجده نم

 ا نکرده باشد.یتالوت را کرده  ی سجده
شود، نه با  یساقط نم یتالوت از و ی د، سجدهیت، منقطع گردیفور چه چنانو اگر 

خاّص  ی ن سجده با سجدهیقضا آوردن ا ینماز؛ و بر و یرکوع و نه با سجده کردن برا
ش است؛ پس اگر از نماز خارج یکه در نماز خو یگردد؛ البته تا زمان یواجب م یگرید

را که یاورد؛ زیگر آن را در خارج از نماز قضا نیتالوت را انجام نداد، د ی د و سجدهیگرد
د، پس یبا سالم دادن از نماز، خارج گرد چه چنانده است؛ اّما اگر یوقت آن، فوت گرد

 با نماز را انجام نداده است.] یمناف یکه عمل آنگاهتواند آن را قضا آورد تا  یم
د و آن فرد، یسجده را از امام شن ی هی[در خارج از نماز،] آ یکس چه چنانو اگر 
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د؛ سپس بعد از آن یسجده را خارج از نماز، از امام شن ی هیا [آیبدان امام اقتدا نکرد؛ 
بنا  -اقتدا نمود، در آن صورت گر به امام ید یه سجده کرد،] در رکعتیآن آ یکه امام برا

 د.یسجده، سجده نما ی هیآ یدر خارج از نماز، برا -به قول ظاھرتر 
تالوت  ی سجده ید؛ سپس قبل از آن که امام برایسجده را از امام شن ی هیو اگر آ
تالوت  ی ش در سجدهید بدو اقتدا کرد، در آن صورت، آن شخص از امام خویسجده نما

 به ھمراه او سجده کند.د و ینما یرویپ یو
د؛ سپس به امام بعد از آن اقتدا کرد که یسجده را از امام شن ی هیآ چه چنانو اگر 
 -حکمًا  -تالوت سجده کرده بود، پس آن شخص  ی سجده ین رکعت، برایامام در ا

تالوت،  ی سجده یچ عنوان براین به ھیتالوت است؛ بنابرا ی آن سجده ی ابندهیدر
 در نماز و نه در خارج از آن.] سجده نکند [نه

آن، سجده کرده نشده است،  یکه در داخل نماز تالوت شده و برا یا سجده ی هیو آ
ن یدر خارج از آن نماز، قضا آورده نشود؛ [بلکه بر نمازگزار الزم است که به جھت ا

 ر، توبه کند و از خداوند بلندمرتبه، پوزش و آمرزش بخواھد.]یو تقص یکوتاھ
آن سجده نمود؛ سپس  یسجده را خارج از نماز، تالوت کرد و برا ی هیآ یکسو اگر 

سجده را در نماز تالوت کرد، در آن صورت  ی هیستاد و دوباره] ھمان آی[به نماز ا
ست و بر نمازگزار، به ین یداخل نماز کاف ی سجده یخارج از نماز، از جا ی [سجده

 گردد. یگر الزم مید یا سجده در نماز،] سجده ی هیجھت قرائت آ
آن سجده  یسجده را خارج از نماز تالوت کرد و برا ی هی، آیکس چه چنانو اگر 

ن یآن سجده کرد، در ا ینکرد؛ سپس تالوت آن را در داخل نماز تکرار نمود و برا
است؛  یھر دو سجده کاف یک سجده، از جاین یا -» تیظاھر روا«بنا به  -صورت 
 ر نکرده باشد.]ییل نشده و تغیتالوت، تبدکه مجلس آنگاه  [البته تا
ک یسجده را در  ی هیک آیاست که تالوت  ین حکم] ھمانند [حکم] کسیو [ا

ک مجلس تکرار کند، یسجده را در  ی هیکه تالوت آ یکس یعنیمجلس تکرار کند؛ [
 است.] یک سجده، کافیاو  یبرا

گردد و او  یل میمجلس تبد آنگاهخواند؛  یم یسجده را در مجلس ی هیکه آ یو کس
اگر  یعنیگردد؛ [ یدو سجده واجب م یکند، در آن صورت بر و یتالوت آن را تکرار م

تکرار  یز بر ویگوناگون خواند، وجوب سجده ن یھا سجده را در مجلس ی هیآ چه چنان
تکرار  یز بر ویگردد؛ و ھرگاه مجلس تالوت کننده تکرار گردد، وجوب سجده ن یم
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 گردد. یم
گردد؛ اگر چه  یل میگر تبدید یانتقال از آن جلسه به مجلس ی لهیو مجلس، به وس

وار یجامه را بر چوب د یباشد که فرد حرکت کند تا تارھا یا ن انتقال به گونهیا
 ی انتقال از شاخه ی لهیمجلس، به وس -تر  حیبنا به قول صح -ن یاندازد؛ و ھمچنیب

مجلس، به  -تر  حیبنا به قول صح -ز یگردد؛ و ن یل میگر تبدید یا درخت به شاخه
 ی لهیمجلس، به وسکند؛ و  یر مییا حوض بزرگ تغیشنا کردن در رودخانه  ی لهیوس

 :گردد یل نمیکند و تبد یر نمییل تغیامور ذ
مسجد؛ اگر چه بزرگ ھم  یھا ا و گوشهی[کوچک] و زوا ی خانه یھا ا و گوشهی* زوا

 ک مجلس است.]یک مسجد، در حکم یک خانه و ی یھا گوشها و یزوا یعنیباشد؛ [
 ی* با حرکت کشت

 ک رکعت نماز.یسجده در  ی هی* تکرار آ
 سجده در دو رکعت از نماز. ی هی* تکرار آ

 .یدنیدن آشامی* نوش
 * خوردن دو لقمه از غذا.

 * دو گام برداشتن.
 ه نمودن.ی* تک

 * نشستن.
 ستادنی* ا

 سجده. ی هیدر محل تالوت آ* سوار شدن و فرود آمدن 
، یش نماز بگزارد و به ھنگام حرکت مرکب و سواریو مرکب خو ی* ھرگاه بر سوار

 نمود. یسجده را تالوت م ی هیآ
گردد؛ اگر چه  یتکرار م یز بر ویو ھرگا مجلس شنونده تکرار گردد، وجوب سجده ن

مجلس  چه چنانگر؛ اگر ید یری] تکرار نشده باشد. [به تعبیمجلس خواننده [قار
شود؛ خواه مجلس  یتکرار م یز بر ویشنونده تکرار گردد، در آن صورت وجوب سجده ن

 ا تکرار نشده باشد.]یو خواننده ھم تکرار شده باشد  یقار
مجلس  یر نکرده باشد، ولییمجلس شنونده، تکرار نشده و تغ چه چنانو اگر 

وجوب سجده بر  -تر  حیصحبنا به قول  -خواننده تکرار شده باشد، در آن صورت 
 گردد. یشنونده تکرار نم
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سجده است بخواند  ی هیرا که در آن، آ یا و مکروه است که فرد تالوت کننده، سوره
 یست که فرد تالوت کننده از تمامیمکروه ن یسجده را در آن ترک کند؛ ول ی هیو آ

ن صورت، یخواند؛ و در اات آن را نید و سائر آیآن را تالوت نما ی سجده ی هیسوره، تنھا آ
تالوت،  ی سجده ی هیشتر از آن سوره را به آیا بیه یک آیده است که یمستحب و پسند

 د.یوست نمایمه و پیضم
 یسجده کردن نبود، در آن صورت برا ی شنونده، آماده چه چنانن اگر یو ھمچن

که  ید [به طوریسجده را به صورت آھسته تالوت نما ی هیخواننده مستحب است که آ
 شنونده آن را نشنود.]

زد و یش برخیخو یسجده، مستحب است که از جا ی هیآ ی تالوت کننده یو برا
 تالوت، سجده کند. ی سجده ی هیآ یبرا آنگاه

ش از بلند کردن تالوت یش را از سجده، پیو [مستحب است که] شنونده، سر خو
ن رو،] به یست، از این ن کار واجبید؛ [و چون ایکننده سرش را از سجده، بلند ننما

تالوت، جلو  ی سجده یادا یسجده، فرمان داده نشود که برا ی هیآ ی تالوت کننده
توانند ھرگونه  ین، شنوندگان میستد و شنوندگان، در پشت سرش صف ببندند؛ بنابرایبا

 ند.یکننده] سجده نما خواھند، [ھمراه با تالوت یکه م
ن تفاوت یاست؛ با ا صّحت نماز یھا  شرط، ھمان تالوت ی صّحت سجده یھا شرطو 

ست؛ [بلکه سّنت یتالوت شرط ن ی در سجده یمه در نماز شرط است، ولیر تحریکه تکب
 است.]
 ی هیآ ی ا تالوت کنندهین است که [فرد شنونده ی، چنتالوت ی ت سجدهیفیکو 

ھد؛ و ر انجام دیان دو تکبیک سجده را در میتالوت،  ی سجده یسجده،] به ھنگام ادا
 ین برایش بر زمیخو یشانیبه ھنگام نھادن پ یریر، سّنت است؛ [تکبین دو تکبیا

 ی ش از سجده.] و ادا کنندهیخو یشانیگر، به ھنگام برداشتن پیر دیسجده، و تکب
ر بلند نکند و تشّھد را نخواند و بعد یش را به ھنگام تکبیخو یھا تالوت، دست ی سجده

 از سجده، سالم ھم ندھد.
 ین است که نمازگزار، به ھنگام ادای، چنتالوت ی ت سجدهیفیک[به ھر حال، 

د یبگو - اهللا اكرب -ر یش را بلند کند، تکبیخو یھا ن که دستیتالوت، بدون ا ی سجده

ش را از سجده بردارد؛ یخو یشانید و پیبگو »اهللا اكرب« آنگاهک سجده را انجام دھد؛ یو 
ان دو یک سجده را در می؛ بلکه یاست و نه سالم یتالوت، نه تشّھد ی و در سجده
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سجده؛ و  ین برایخود بر زم یشانیدر ھنگام نھادن پ یریر انجام دھد؛ تکبیتکب
 ی سجده ی ش از سجده؛ و ادا کنندهیخو یشانیگر، در ھنگام برداشتن پید یریتکب

بعد از ر، بلند نکند و تشّھد را نخواند و یش را در ھنگام تکبیخو یھا تالوت، دست
 سجده؛ سالم ھم ندھد.]

 َفصٌل 

كرِ  َسجَدةُ    ،اِإلَمامِ  ِعندَ  َمكُروَهةٌ  الشُّ
َ

  تَرُ�َها وَ  ؛َعلَيَها ُ�ثَاُب  ال
َ

و�
َ
  وَ  .أ

َ
 قُرَ�ةٌ  ِ�َ  :قَاال

 .اتلَِّالَوةِ  َسجَدةِ  ِمثُل  ؛َهيئَتَُها وَ  .َعلَيَها ُ�ثَاُب 

 ]شکر مکروه است ی ، سجده/فهیدگاه امام ابوحنی[از د فصل:

 یباشد که بر انجام آن، پاداش یمکروه م شکر ی سجده، /فهیدگاه امام ابوحنیاز د
 /و امام محمد /وسفین رو، آن را ترک کرده است؛ و امام ابویشود؛ از ا یداده نم

آن، به خدا تقّرب و  ی لهیباشد که به وس یک میر و نیخ ی، کارشکر ی سجدهاند:  گفته
شود. [و  یافت و فرد سجده کننده، بر انجام آن، ثواب و پاداش داده میتوان  یم یکینزد

 ج ِانَّ انلَّيِبَّ «د: یگو سرا ابوبکریاست؛ ز /فهیز به قول دو شاگرد امام ابوحنیفتوا ن
ِ تَٰبارَ  ُه اَْو �رَُسُّ بِِه، َخرَّ ٰساِجداً ُشْكراً ِ�ّٰ  َو تَ َك اٰكَن ِاٰذا اَتٰاُه اَْمٌر �رَُسُّ

ٰ
(ابن ماجه، ابوداود و  »ٰعايل

خداوند  یداد، به شکرگزار یم یرو ج امبریپ یند برایخوشا یھرگاه امر«)؛ یترمذ
 .»برد یبلندمرتبه و مبارک، سجده م

بت یا دفع بال و مصیاز نعمت  ین رو، مستحب است که انسان، ھنگام برخورداریاز ا
به  ج اسالم یامبر گرامیاز پ یرویت و پیمسّرت بخش، به تبع یافت خبریا دریو 

 افتد.]یسجده ب
 یبه ھنگام ادا یعنیتالوت است؛ [ ی ، ھمانند سجدهشکر ی ئت سجدهیشکل و ھو 

اهللا «ش را بلند کند، یخو یھا ستد و بدون آن که دستیشکر، رو به قبله با ی سجده

 ش و شکر ویک سجده را انجام دھد؛ و در سجده، به حمد و ستاید و یبگو »اكرب

ش را از سجده یخو یشانید و پیبگو »اهللا اكرب« آنگاهخداوند بپردازد.  یسپاسگزار
ان دو یک سجده را در می، بلکه یاست و نه سالم ین سجده، نه تشّھدیبردارد؛ و در ا
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سجده و  ین برایش بر زمیخو یشانیدر ھنگام نھادن پ یریر انجام دھد؛ تکبیتکب
شکر،  ی سجده ی خود از سجده؛ و اداکننده یانشیگر، در ھنگام برداشتن پید یریتکب

ر بلند نکند و تشّھد را نخواند و بعد از سجده، سالم یش را در ھنگام تکبیخو یھا دست
 ھم ندھد.]

ةٌ  َفاِئَدةٌ  ةٍ  ُکلِّ  ِلَدفعِ  ُمِهمَّ  ُمِهمَّ

  َمن :الاَكيِف  يِف  النََّسيِف  اِإلَمامُ  قَاَل 
َ
جَدةِ  آَي  قََرأ  ِللُكٍّ  َسَجدَ  وَ  َواِحدٍ  َ�ِلٍس  يِف  لُكََّها السَّ

ه َما اهللاُ  َكَفاهُ  ،ِمنَها َهمَّ
َ
 .أ

 ناگوار ی بت و حادثهیدفع هر مص یت برایبا اهم یا دهیفا

 د:ی] گو»الوايف«[شرح  »الكايف«در کتاب  /ی] نسفعبداهللا بن امحد بن حممودامام [
ھا  آن ک ازیھر  یک مجلس بخواند و برایسجده را در  یھا هیآ یھر کس، تمام

ھا و  ھا و چالش ھا و اندوه ید، در آن صورت خداوند بلندمرتبه، او را از ناراحتیسجده نما
از و حفظ ین یآخرت] ب یا و سرایدن یمات [زندگیھا و نامال یھا و ناھموار دغدغه

 کند. یم
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 الُجُمَعةِ  َباُب 

ائَِط  َسبَعةُ  ِ�يهِ  ِاجتََمعَ  َمن ىلَعَ  َع�ٍ  َفرُض  اجلُُمَعةِ  َصَالةُ  ُكوَرةُ  :رَشَ �َّةُ  اذلُّ  َواِإلقَاَمةُ  َواحلُرِّ
و بِِمرصٍ 

َ
َصحِّ  يِف  َهاي�ِ  اِإلقَاَمةِ  َحدِّ  يِف  َداِخٌل  ُهوَ  ِ�يَما أ

َ
ةُ  ؛األ حَّ منُ  َوالصِّ

َ
 َسَالَمةُ  وَ  َظالِمٍ  ِمن َواأل

 .الرِّجلَ�ِ  َسَالَمةُ  وَ  الَعينَ�ِ 
ِتَها �ُشرَتَُط  وَ  شيَاءَ  ِستَّةُ  لِِصحَّ

َ
و الِمرصُ  :أ

َ
لَطانُ  فِنَاُؤهُ  أ و َوالسُّ

َ
هرِ  َوقُت  وَ  ؛نَائِبُه أ  فََال  ؛الظُّ

َحدٍ  ُحُضورُ  وَ  َوقِتَها يِف  بَِقصِدَها قَبلََها َواخلُطبَةُ  ؛خِبُُروِجه تَبُطُل  وَ  قَبلَه تَِصحُّ 
َ
ن لَِسَماِعَها أ  ِممَّ

ِحيِح  يِف  َواِحًدا لَو وَ  اجلُُمَعةُ  بِِهمُ  تَنَعِقدُ   َغ�ِ  رَِجالٍ  ثََالثَةُ  ُهم وَ  َواجلََماَعةُ  الَعامُّ  َواإلِذنُ  ؛الصَّ
و َعِبيًدا اَكنُوا لَو وَ  اِإلَمامِ 

َ
و ُمَسافِِر�نَ  أ

َ
ُط  ؛َمرىَض  أ  ؛�َسُجدَ  َحىتَّ  اِإلَمامِ  َمعَ  َ�َقاُؤُهم ،َوالرشَّ

إِن
َها ،ُسُجوِده بَعدَ  َ�َفُروا فَ َ�مَّ

َ
  وَ  .َ�َطلَت ،ُسُجوِده قَبَل  َ�َفُروا إِن وَ  ؛مُجَُعةً  وَحَده أ

َ
 تَِصحُّ  ال

ةٍ 
َ
و بِاِمَرأ

َ
ن َوالَمِر�ِض  لِلَعبدِ  َجازَ  وَ  ؛رَُجلَ�ِ  َمعَ  َصيِبٍّ  أ

َ
 .ِ�يَها يَُّؤمَّ  أ

  َموِضعٍ  لُكُّ  :َوالِمرصُ 
َ

ِم�ٍ  وَ  ُمفٍت  هل
َ
ذُ  قَاٍض  وَ  أ حاَكمَ  ُ�نَفِّ

َ
بنِيَتُه بَلََغت وَ  احلُُدودَ  يُِقيمُ  وَ  األ

َ
 أ

َوايَةِ  َظاِهرِ  يِف  ِم�ٰ  وِ  الَقايِض  اَكنَ  ِاَذا وَ  ؛الرِّ
َ
ِم�ُ  أ

َ
غَ�  ،ُمفِتيًا األ

َ
 َجازَِت  وَ  ؛اتلَّعَدادِ  َعِن  أ

و لِلَخِليَفةِ  الَموِسمِ  يِف  بِِم�ٰ  اجلُُمَعةُ 
َ
ِم�ِ  أ

َ
 .احِلَجازِ  أ

وِ  ىلَعَ  ،اخلُطبَةِ  يِف  االِقِتَصارُ  َصحَّ  وَ 
َ

و �َسِبيَحةٍ  �
َ
ِميَدةٍ  أ

َ
 .الكَراَهةِ  َمعَ  حت

َهاَرةُ  :َشيئًا َعرَشَ  َ�َماِ�يَةَ  اخلُطبَةِ  ُسَنُ  وَ   قَبَل  الِمنرَبِ  ىلَعَ  َواجلُلُوُس  الَعوَرةِ  َسرتُ  وَ  الطَّ
وِع  ُ َذانُ  اخلُطبَةِ  يِف  الرشُّ

َ
يُف  هِ ِ�يَامُ  ُ�مَّ  اَكِإلقَاَمةِ  يََديهِ  بَ�َ  َواأل  لُكِّ  يِف  َعلَيهِ  ُمتَِّكئًا بِيََسارِه َوالسَّ

 حِبَمدِ  بَِداَءتُه وَ  بِوَجِههِ  الَقومِ  ِاسِتقبَاُل  وَ  ؛ُصلًحا فُِتَحت بََ�ةٍ  يِف  ،بُِدونِه وَ  َعنَوةً  فُِتَحت بََ�ةٍ 
هلُه ُهوَ  بَِما َعلَيهِ  َواثلَّنَاءُ  اهللاِ 

َ
َهاَدتَانِ  أ َالةُ  َوالشَّ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َصَ�  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  َوالصَّ

 احلَمدِ  إِاَعَدةُ  وَ  اخلُطَبتَ�ِ  بَ�َ  َواجلُلُوُس  ُخطبَتَانِ  وَ  الُقرآنِ  ِمنَ  آيَةٍ  قَِراَءةُ  وَ  َواتلَّذِك�ُ  َوالِعَظةُ 
َالةُ  َواثلَّنَاءُ  اَعءُ  اثلَّاِ�َيةِ  اخلُطبَةِ  ِابِتَداءِ  يِف  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َصَ�  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  َوالصَّ  ِ�يَها َوادلُّ

ن وَ  لَُهم بِاالِسِتغَفارِ  َوالُمؤِمنَاِت  لِلُمؤِمِن�َ 
َ
َّسَمعَ  أ ِفيُف  وَ  اخلُطبَةَ  الَقومُ  �

َ
 بَِقدرِ  اخلُطَبتَ�ِ  خت

ِل  ِطَوالِ  ِمن ُسوَرةٍ   .الُمَفصَّ
َنِ  ِمنَ  يَشءٍ  تَركُ  وَ  اتلَّطِو�ُل  يَ�َرهُ  وَ  ُب  وَ  ؛السُّ يعُ  َ�ِ َذانِ  ابَليعِ  تَركُ  وَ  لِلُجُمَعةِ  السَّ

َ
 بِاأل
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لِ  وَّ
َ
َصحِّ  يِف  األ

َ
  وَ  َصَالةَ  فََال  اِإلَمامُ  َخَرجَ  ِاَذا وَ  ؛األ

َ
مَ  ال   وَ  الَكَ

َ
  وَ  َسَالًما يَُردُّ  ال

َ
ُت  ال  �َُشمِّ

  َحىتَّ  اَعِطًسا
َ
�ُل  ،اخلُطبَةِ  حِلَارِضِ  ُكِرهَ  وَ  ؛َصَالتِه ِمن يَفُرغ

َ
ُب  األ  ؛اِالتِلَفاُت  وَ  َوالَعبَُث  َوالرشُّ

  وَ 
َ

 انلَِّداءِ  بَعدَ  الِمرصِ  ِمنَ  اخلُُروجُ  ُكِرهَ  وَ  ؛الِمنرَبِ  ىلَعَ  یِاستَوَ  إَِذا الَقومِ  ىلَعَ  اخلَِطيُب  �َُسلِّمُ  ال
  َمن وَ  يَُصلِّ  لَم َما

َ
اَها إِن َعلَيهِ  مُجَُعةَ  ال دَّ

َ
  َمن وَ  الَوقِت  فَرِض  َعن َجازَ  ،أ

َ
  ُعذرَ  ال

َ
 َص�َّ  لَو ،هل

هرَ  إِن ؛َحُرمَ  ،قَبلََها الظُّ
َها َسىَع  فَ

َ
 ُكِرهَ  وَ  ؛يُدِر�َها لَم إِن وَ  ُظهُره َ�َطَل  ،ِ�يَها َواِإلَمامُ  إِيل

داءُ  ،َوالَمسُجونِ  لِلَمعُذورِ 
َ
هرِ  أ دَرَ�َها َمن وَ  .يَوَمَها الِمرصِ  يِف  جِبََماَعةٍ  الظُّ

َ
دِ  يِف  أ و التََّشهُّ

َ
 أ

هوِ  ُسُجودِ  َ�مَّ  ،السَّ
َ
 .اَعلَمُ  َواهللاُ  .مُجَُعةً  أ
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آن اجتماع  یادا یاند که مردم، برا نام نھاده »مجعه«ن جھت نماز جمعه را ی[بد 
 ر و برکت جمع است.یا بدان جھت که در آن روز، خیکنند؛  یم

ن روزھا است؛ یز از بزرگترین نمازھا و روز جمعه نیبزرگتر ی ، از زمرهنماز جمعه

ُُمَعِة؛ ِ�يِْه ُخِلَق آَدُم َو ِ�يِْه اُدْ «د: یفرما یم ج امبریپ
ْ
ْمُس يَْوَم اجل ُخِل َخْ�ُ يَْوٍم َطلََعْت ِ�يِْه الشَّ

ُُمَعةِ 
ْ
 يَْوَم اجل

ّ
ٰ اَعُة ِاال ٰ َ�ُقْوُم السّٰ َنََّة َو ِ�يِْه َخَرَج ِمنْٰها َو ال

ْ
و  یی(مسلم، ابوداود، نسا »اجل

د در آن طلوع کرده است، روز جمعه است؛ در آن یکه خورش ین روزیبھتر«)؛ یترمذ
بھشت اخراج  ده شد و در آن روز، به بھشت آورده شد و در آن روز، ازیآفر ÷روز، آدم

 .»شود مگر در روز جمعه ینم یز بر پایز نید و روز رستاخیگرد
، واجب است؛ یو اجماع اّمت اسالم یم و سّنت نبویل قرآن کریو نماز جمعه به دل

َها ﴿ د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  �َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ  ۡ�ُُمَعةِ ٱَءاَمُنٓوا

ْ ٱفَ  ِ ٱإَِ�ٰ ذِۡكرِ  ۡسَعۡوا  ]٩[الجمعة:  ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�َۡيعَۚ ٱَوَذُرواْ  �َّ
ذکر و عبادت خدا  ینماز ندا داده شد، به سو یکه روز جمعه برا یمؤمنان! ھنگام یا«

 .»دیندتر است؛ اگر بدانشما بھتر و سودم ین براید؛ اید و فروش را رھا سازید و خریبشتاب

َمِن «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیق بر خواندن نماز جمعه، ابوھریو در مورد تشو
 ْ  ِمْن ُخْطبَِتِه؛ ُ�مَّ يَُصِ�ّ

َ
ُ، ُ�مَّ اَنَْصَت َحيتّٰ َ�ْفُرغ

َ
َر هل ُُمَعَة فََص�ّٰ ٰما قُِدّ

ْ
َمَعُه،  اْغتََسَل، ُ�مَّ ايََت اجل

ُ ٰما بَيَْنهُ  ُْخٰري َو فَْضُل ثَالٰثَِة اَيّٰامٍ  ُغِفَر هلَ
ْ

ُُمَعِة اال
ْ
ھر کس در روز «(مسلم)؛  »َو َ�ْ�َ اجل

او مقّدر شده نماز بخواند، سپس تا  یجمعه غسل کند و به نماز جمعه برود و آنچه برا
ن ین ایاش) ب رهیبا او نماز بخواند، گناھان (صغ آنگاهفراغت امام از خطبه، سکوت کند؛ 

 .»شود یگرش و سه روز اضافه بر آن بخشوده مید جمعه و جمعه

 «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهین ابوھریو ھمچن
َ

ُُمَعُة ِايل
ْ
َْمُس َو اجل

ْ
لَواُت اخل اَلصَّ

َكٰبائِرُ 
ْ
ا بَيْنَُهنَّ ِاَذا اُْجتُِنَب ال ٰراٌت مّٰ  َرَمٰضاَن، ُمَ�ِفّ

ٰ
ُُمَعِة َو َرَمٰضاُن ِايل

ْ
(مسلم و  »اجل

ن خود را یگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان، گناھان ب پنج ینمازھا«)؛ یترمذ
 .»شود یره دوریکه از گناھان کب یبرند به شرط ین میاز ب



 ٣٤٩  نماز کتاب

از  سرهیو ابوھر بابن عمردر نماز جمعه،  یو در مورد برحذر داشتن از سست

َنْتَِهَ�َّ «در فراز منبر فرمود:  یکنند که و یت میروا ج امبریپ
َ

اَقْٰواٌم َ�ْن وَْدِعُهُم يل
ٰغافِِلْ�َ 

ْ
َُكوُ�نَّ ِمَن ال َْخِتَمنَّ اُهللا يلَعٰ قُلُِو�ِْهم، ُ�مَّ يلَ ُُمٰعاِت اَْو يلَ

ْ
)؛ یی(مسلم و نسا »اجل
ن عملشان دست بکشند و گرنه خداوند بر ید از ایکنند، با یکه جمعه را ترک م یافراد«

 .»رندیگ یغافالن قرار م ی در زمرهزند؛ سپس  یُمھر (غفلت) م ھا، آن یھا قلب
کردند،  یکه نماز جمعه را ترک م یبه گروھ ج امبرید: پیگو سو عبدالله بن مسعود

تََخلَُّفوَن َعِن «فرمود:  ُق يلَعٰ رِٰجاٍل �َّ ْ بِانلّٰاِس، ُ�مَّ اَُحِرّ لََقْد َهَمْمُت اَْن آُمَر رَُجًال يَُّصِ�ّ
ُُمَعِة ُ�يُْوَ�ُهمْ 

ْ
مردم نماز  یرا مأمور کنم تا برا یم داشتم که شخصیتصم«؛ (مسلم) »اجل

ند بر سرشان آتش یآ یرا که به نماز جمعه نم یمردان یھا بخواند، سپس بروم و خانه
 .»بزنم

ثَالَٰث مُجٍَع تَٰهاُوناً ِب�ِٰها َطبََع اُهللا َك َمْن تَرَ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سیو ابوجعد ضمر
ِبهِ 

ْ
 یکه سه جمعه را از رو یکس«و ابن ماجه)؛  یی، نسای(ابوداود، ترمذ »يلَعٰ قَل

 .»زند ی، ترک کند، خداوند بر قلبش مھر میتوجھّ  یب

ثَالَٰث مُجَٰعاٍت ِمْن َك َمْن تَرَ «فرمود:  ج امبریت است که پیروا سدیو از اسامة بن ز
ُمٰنافِِقْ�َ 

ْ
که سه جمعه را بدون  یکس«)؛ ین(ابن ماجه و طبرا »َ�ْ�ِ ُعْذٍر، ُكِتَب ِمَن ال
 .»دیآ ین به حساب میعذر ترک کند، از منافق

افراد  ی : گرد آمدن ھمهنماز جمعه عبارتند از یھا از منافع و حکمت یبرخو 
 یبحث و بررس یک مکان، برایبزرگ در آغاز ھفته و در  یا روستاھایساکن شھر 

گاھ شوا و مسئوالن یمختلف پ یھا هیانیمات و بیاز تصم یمسائل و حوادث روزمره و آ
 ا.ین و دنیامور د ی در ارتباط با اصالح و اداره ینظام اسالم

، ی، اخالقیدتیگوناگون عق یھا ییح و راھنماین گوش فرا دادن به نصایو ھمچن
به کار  یخطباء و سخنرانان و تالش برا یو فرھنگ ی، اقتصادی، اجتماعیخانوادگ

 .یزندگ ی در عرصهھا  آن بستن
 :از آداب روز جمعه عبارتند از یو برخ

ابند، مستحب است غسل ی یکه در نماز جمعه حضور م یکسان یتمام یبرا -١
 کنند.

امبر یرا پیخوش، مستحب است؛ ز یزه و استعمال عطر و بویدن لباس پاکیپوش -٢



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٣٥٠

، روز جمعه غسل کند و یالزم است ھر مسلمان«د: ان فرموده ج اسالم یگرام
 ».دیخوش استعمال نما یرا بپوشد و بوش ین لباس خویبھتر

دن وقت نماز، به طرف محل نماز جمعه راه یش از فرارسیمستحب است پ -٣
 افتد.یب

 خواندن نماز مستحب پس از وارد شدن به محل نماز جمعه. -٤
ژه یشوند؛ به و یم یکه باعث دلمشغول ییز از کالم و گفتگو و کارھایپرھ -٥

 شود. ینماز جمعه آغاز م ی که خطابه یھنگام
 ان صف نمازگزاران کراھت دارد.یجاد مزاحمت و رد شدن از میا -٦
را یان آن، حرام است؛ زید و فروش تا پایپس از اذان نماز جمعه، معامله و خر -٧

ذکر خدا  یھرگاه بانگ نماز روز جمعه سر داده شد، به سو: «دیفرما یخداوند م
 ».دیید و فروش را رھا نماید و خریبشتاب

 ا روز جمعه، مستحب است.یدر شب  »كهف« ی قرائت سوره -٨

صلوات فرستاده شود، اجر  ج شتر بر رسول خدایدر شب و روز جمعه، ھر چه ب -٩
 کسب شده است. یشتریو پاداش ب

وجود  یرا در آن روز، ساعتیرد؛ زیفراوان در روز جمعه انجام گ یذکر و دعا -١٠
 دھد.] یدعاکننده را پاسخ م یدارد که خداوند دعا

 :]ت نماز جمعهیفرض یھا شرط[
 :، ھفت شرط، فراھم شده باشدیاست که در و» نیفرض ع« ینماز جمعه بر کس

 ست.]ین رو، نماز جمعه بر زن فرض نی* مرد بودن؛ [از ا
 ست.]ین، نماز جمعه بر برده فرض نی* آزاد بودن؛ [بنابرا

شھر  م باشد که در حکمیمق ییا در جایم باشد، یمق ین که نمازگزار در شھری* ا
ست؛ و ین رو، نماز جمعه بر مسافر فرض نیتر؛ [از ا حیاست؛ بنا به قول صح

 باشد. یز فرض نمیکه در روستا است ن یمین بر مقیھمچن

ّ ُمْسِلٍم يِفْ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سطارق بن شھاب
ُُمَعُة َحقٌّ ٰواِجٌب يلَعٰ لُكِ

ْ
اجَل

 اَْرَ�َعٍة: َ�ّبٍد 
ّٰ

، اَْو َمِر�ٍْض مَجٰاَعٍة ِاال ٍة، اَْو َصيِبٍّ
َ
ْملُْوکٍ، اَْو ِاْمَرأ (ابوداود و مستدرک  »مَّ

واجب است؛ مگر  یخواندن نماز جمعه ھمراه با جماعت، بر ھر فرد مسلمان«حاکم)؛ 
 .»ماریدش است؛ زن؛ کودک و بیت سیکه در مالک یا بر چھار گروه: برده
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 يلَعٰ َص «گر آمده است: ید یتیو در روا
ّٰ

و سنن  ی(بخار »يِبٍّ اَْو َمْملُوکٍ اَْو ُمٰسافِرٍ ِاال
 .»ا مسافریا برده و یمگر بر کودک «)؛ یھقیب

 يِف «د: یفرما یم ج امبریز پیو ن
ّٰ

�َْق َو الٰ َصالَٰة فِْطٍر َو الٰ اَْضيٰح ِاال الٰ مُجَُعَة َو الٰ �رَْشِ
ق، یجمعه، تشر«)؛ یھقیبه و سنن بیش ی(مصّنف ابن اب »ِمرْصٍ ٰجاِمٍع اَْو َمِدْ�نٍَة َعِظيَْمةٍ 

 .»ا شھر بزرگیست مگر در مصر جامع ید فطر و قربان روا نینماز ع

ُمٰسافِِر مُجَُعةٌ «فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عمرو 
ْ
جمعه «)؛ یھقی(ب »لَيَْس يلَعَ ال

 .»ستیبر مسافر واجب ن
(شھر) به مذاھب » مصر«ف ی، در تعرینظران فقھ ناگفته نماند که علماء و صاحب

و  یمفت یاست که دارا ییاند؛ و مشھور آن است که شھر، آن جا م شدهیتقس یمختلف
نظران متأخر  شتر حدود قادر باشند. و صاحبیب ی باشد که بر اقامه یریو ام یقاض
 یاھال ین مساجد آن، برایاست که بزرگتر یی: آن جاشھرن باورند که ی، بر ایفقھ

 ن نباشد.] ین چنیاست که ا ییز جایه و روستا نینداشته باشد؛ و قرش یمکّلف آن، گنجا
 ست.]یمار و دردمند فرض نیرا نماز جمعه بر بی* سالم و تندرست بودن؛ [ز

که از  ین رو، نماز جمعه بر کسی* از شخص ظالم و ستمگر، در امان بودن؛ [از ا
 ست.]یترِس ستِم ستمگران و ظالمان، پنھان شده است فرض ن

 ست.]ینا فرض نین، نماز جمعه بر نابیسالم بودن ھر دو چشم؛ [بنابرا* 
ست، فرض ین یرو ادهیکه قادر به پ یرا نماز جمعه بر کسی* سالم بودن ھر دو پا؛ [ز

 باشد. ینم
 ج امبریرا پیباشد؛ ز یز فرض نمیوانه نیناگفته نماند که نماز جمعه بر کودک و د

َقلَُم «د: یفرما یم
ْ
ّ َحيتّٰ َ�ْتَِلَم َو َعِن ُرِفَع ال

يِبِ
َ�ْن ثَالٍٰث: َعِن انلّٰائِِم َحيتّٰ �َْستَيِْقَظ َو َعِن الصَّ

َمْجنُْوِن َحيتّٰ َ�ْعِقَل 
ْ
ف از سه گروه برداشته شده است: از یتکل«(ابن ماجه و ابوداود)؛  »ال

که عاقل  یانوانه تا زمیکه بالغ شود و از د یدار شود؛ از بچه تا وقتیده تا بیشخص خواب
 .»گردد

و بر سرپرست بچه، واجب است تا او را به نماز جمعه امر کند، ھر چند که نماز 

ُمُرْوا «د: یفرما یم ج امبریآن عادت کند؛ پ یست تا به ادایواجب ن یجمعه بر و
ُ�وُْهْم َعلَيْٰها َو  الِٰة َو ُهْم اَبْٰناُء َسبَْع ِسنِْ�َ َو ارْضِ ُقْوا اَْوالَٰدُ�ْم بِالصَّ ُهْم اَبْٰناُء َعرْشَ ِسنِْ�َ َو فَِرّ

َمٰضاِجعِ 
ْ
فرزندانتان را به خواندن  یدر ھفت سالگ«  (ابن ماجه و ابوداود)؛ »بَيْنَُهْم يِف ال
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د و بستر یرا بزنھا  آن در ترک نماز، یبه خاطر نافرمان ید و در ده سالگینماز امر کن
 .]»دیخوابشان را از ھم جدا کن

 :]نماز جمعهط صّحت یشرا[
 :باشد که عبارتند از یم یصّحت نماز جمعه، مراعات شش شرط الزم و ضرور یبرا

است که به  یمکان»: فناء شھر[«برگزار گردد.  ا فناء شھریشھر * نماز جمعه در 
ره. یو غ یورزش یھا دانی، میمسافربر ی انهیشئون شھر اختصاص دارد؛ ھمچون پا

ست؛ و بر پا داشتن نماز جمعه در یح نیا و روستاھا صحھ هین، نماز جمعه در قریبنابرا
 باشد.] یک شھر و فناء آن، درست میاز  یاریمواضع بس

که  یا کسیس جمھور؛ پادشاه] ییفه؛ رین که نماز جمعه، توسط سلطان [خلی* ا
 ین که نماز جمعه توسط کسیا ایسلطان او را مأمور ساخته [نائب آن]، برپا گردد. [و 

گر، او را به امام جمعه شدن یت ھمدیبر پا شود که خود مسلمانان با توافق و رضا
جمعه و  ی، به بر پا داشتن نمازھاینظران متأّخر فقھ را صاحبیند؛ زین نماییش تعیخو

ھا  آن در یا نائب ویست و امام ین یحکومت اسالم یکه دارا ییھا نید، در سرزمیع
ن یش را در ایخو یتوانند امام و قاض یمسلمانان ماند؛ و  وجود ندارد، فتوا داده

 ند.]ین نماییگر، تعیھمد یھا با توافق و رضا نیسرزم
ش از وقت ظھر ینماز جمعه پ ی* نماز جمعه در وقت ظھر برگزار گردد. پس برگزار

ان رسد، نماز جمعه باطل یست. و ھرگاه وقت ظھر به پای[و پس از آن]، درست ن

ْمُس  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «د: یگو سلکگردد. [انس بن ما یم ُُمَعَة ِحْ�َ تَِميُْل الشَّ
ْ
 »اٰكَن يَُصِ�ّ اجل

 .»خواند ید مینماز جمعه را ھنگام زوال خورش ج امبریپ«)؛ ی، ابوداود و ترمذی(بخار

ْ َمَع رَُسْوِل اهللاِ «د: یگو سو سلمة بن اکوع ْمُس  ج ُكنّٰا نَُصِ�ّ ُُمَعَة ِاٰذا زٰالَِت الشَّ
ْ
 »اجل

 .»میخواند ید، نماز جمعه را میھنگام زوال خورش ج امبریما ھمراه پ«(مسلم)؛ 

ُُمَعةَ «فرموده است:  ج امبرین پیو ھمچن
ْ
ْمُس فََصِلّ بِانلّٰاِس اجل  »ِاٰذا ٰمالَِت الشَّ

 .]»ه را بگزارد زوال کرد، با مردم نماز جمعیھرگاه خورش«و ابوداود)؛  ی(بخار
ش از نماز جمعه و در وقت ظھر و به قصد یکه پ یراد کردن خطبه؛ در صورتی* ا

 یک نفر از کسانیحضور حداقل  -ح یبنا به قول صح -راد گردد؛ و یخواندن خطبه ا
باشد.  یم یو ضرور یدن خطبه، الزامیشن یشود و برا یمنعقد مھا  آن که جمعه با

َ�ُْطُب ُخْطَبتَْ�ِ َ�ِْلُس بَيَْنُهٰما َو اٰكَن َ�ُْطُب  ج اٰكَن رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو س[جابر بن سمرة



 ٣٥٣  نماز کتاب

 نیکرد که در ب یراد میھمواره در نماز جمعه، دو خطبه ا ج امبریپ«(مسلم)؛  »قٰائِماً 
 .»فرمود یراد میستاده خطبه اینشست و ا یمھا  آن

 ِانَُّه َعلَيِْه «گر آمده است: ید یتیو در روا
ُ
الُٰم، اٰكَن َ�ُْطُب ُخْطبَتَْ�ِ َ�ْقَرأ الُٰة َو السَّ الصَّ

ُر انلّٰاَس  ُقْرآَن َو يََذِكّ
ْ
قرآن ھا  آن کرد که در یراد میھمواره، دو خطبه ا ج امبریپ«؛ »ال
 .»شد یخواند و مردم را متذّکر م یم

ھا آن را  در تمام جمعه ج امبریک طرف، پیرا از ین، خطبه واجب است؛ زیبنابرا

َصلُّْوا َكٰما «فرمود:  یگر، میکرد و از طرف د یوقت آن را ترک نم چیخواند و ھ یم
 ْ ْ�تُُمْوِ�ْ اَُصِ�ّ

َ
 .»دیخوانم، نماز بخوان ید نماز مینیب یگونه که مرا م ھمان«)؛ ی(بخار »َرأ

و اجمال، ب جمعه، به اختصار ین باور است که اگر خطیبر ا /فهیو امام ابوحن
 /و امام محمد /وسفیتنھا به ذکر خدا بپردازد، خطبه درست است. و امام ابو

 ی به خطبه یرا زمانیراد کند؛ زیا یطوالن یب جمعه، ذکریبرآنند که الزم است تا خط
 راد شود.]یا یطوالن یند که در آن، ذکریگو یم» خطبه«جمعه، 
 یمسجد جامع بر رو یھا دروازهآن است که »: اذن عام«؛ [و مرا از ِاذن عام* 

 ن اجازه داده شود تا بدان جا وارد شوند.یمردم، ا یمردم باز و گشوده باشد و به تمام
که در آن، نماز جمعه  یآن است که مکان»: اذن عام«گر؛ مراد از ید یریو به تعب

؛ از خواھد بدان جا وارد شود، مباح و بالمانع باشد یکه م یھر کس یگردد، برا یبرپا م
 یمسجد را بر رو یھا ند و دروازهیاز مردم در مسجد جامع گرد آ یاگر گروھ ن رو،یا

ح یش ببندند و نماز جمعه را با جماعت بگزارند، در آن صورت، نماز جمعه صحیخو
 ست.]ین

ست اگر یح نین نماز جمعه صحی* نماز جمعه به صورت جماعت برپا گردد؛ [بنابرا
ن و یراشد یو خلفا ج امبریرا نقل نشده است که پیزارند؛ زآن را تنھا تنھا گ چه چنان

سه ، با جماعت در نماز جمعهبرگزار کرده باشند؛] و  یگران، آن را به صورت انفرادید
ماران یا بیا مسافران و یشود؛ اگر چه آن سه نفر، از بردگان  یمنعقد م مرد به جز امام

 امامت جمعه را دارند.] یستگیت و شایصالحھا  آن رایباشند؛ [ز
که امام به سجده  یآن است که آن سه نفر، تا ھنگام شرط صّحت نماز جمعهو 

امام، از نماز  ی پس از سجده چه چنانن رو اگر یرود، به ھمراه او در نماز باشند؛ از ا یم
م، اما ی ش از سجدهیان برساند و اگر پیبه پا ییرون آمدند، امام، نماز جمعه را به تنھایب
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 گردد. یرون شدند، در آن صورت نماز جمعه باطل میاز نماز ب
برآنند که، جماعت در نماز  /و امام محمد /فهی[ناگفته نماند که امام ابوحن

ن باور است که، یبر ا /وسفیشود؛ و امام ابو یجمعه با سه مرد به جز امام منعقد م
 گردد.] یشنماز منعقد میجماعت در نماز جمعه، با دو نفر به جز پ

گردد  یک کودک به ھمراه دو مرد منعقد نمیا یک زن ی، با جماعت در نماز جمعهو 
امامت جمعه را دارا  یستگیت و شایرا کودک و زن، صالحیست؛ [زیح نیو صح

 باشند.] ینم
رند؛ [به یمار درست است که امامت نماز جمعه را به عھده بگیبرده و ب یو برا

نا به عھده گرفت و یا نابیض، مسافر یز جمعه را برده، مرگر، اگر امامت نماید یریتعب
ھا  آن یم بدو اقتدا کردند، در آن صورت نماز تمامیافراد آزاد، سالم و تندرست و مق

 درست است.]
باشد که  یر و قاضی، امیمفت یشود که دارا یگفته م ی]: به ھر مکانشھر» [مصر«و 

 یھا بناء و ساختمان -» تیظاھر روا«بنا به  -ند؛ و یاحکام و حدود را در آنجا اجرا نما
 باشد.» یِمن«ن یسرزم یھا ساختمان ی اندازه آن به

گر ید یی یبه ُمفت یازیز باشد، در آن صورت نین یر آنجا، مفتیا امی یو ھرگا قاض
 وجود داشته باشد.] یر و مفتی، امیست که سه نفر قاضین یازین یعنیست؛ [ین

ز است که در موسم حج، یر حجاز، جایا امیر، پادشاه] س جمھوییفه [ریخل یو برا
 ند.یبرگزار نما» یِمن«ن ینماز جمعه را در سرزم

جمعه، تنھا [به ذکر خدا  ی راد خطبهیب جمعه] درست است که در ایخط یو [برا

گفتن]،  احلمدهللا» [دیتحم«ک یا ی[سبحان الله گفتن] » حیتسب«ک ی ی و] به اندازه
ن قول امام یباشد؛ [ا یت درست مین کارش با کراھیا ید؛ ولیاکتفا و بسنده نما

به ِاختصار و  -ب جمعه ین باور است که اگر خطیبر ا یرا ویاست؛ ز /فهیابوحن
و امام  /وسفیاش درست است. و امام ابو  تنھا به ذکر خدا بپردازد، خطبه -ِاجمال 
را یراد کند؛ زیا یطوالن یذکر ب جمعه،ین باورند که الزم است تا خطیبر ا /محمد

 راد شود.]یا یطوالن یشود که در آن، ذکر یگفته م» خطبه«جمعه،  ی به خطبه یزمان
 :]نماز جمعه ی خطبه یھا سّنت[

 :ز است که عبارتند ازیجده چی[نماز جمعه]، ھ ی خطبه یھا و سّنت
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ث اكرب«ب جمعه، [از ی* خطب دَ ث اصغر«و  - یجنابت و ناپاک - »حَ دَ  -: »حَ
 ،] پاک باشد.یدیو نجاست و پل - ییوضو یب

 ده باشد.یش را پوشانیب جمعه، عورت خوی* خط
 ند.یش از شروع کردن خطبه، بر منبر بنشیب جمعه، پی* خط
 راد خطبه.]یب، اذان گفته شود ھمانند گفتن اقامه [پس از ایخط یش روی* در پ

 اند.]ستاده خطبه بخویراد خطبه، بلند شود [و ایا یبرا آنگاه* 
کرد که آن شھر، با زور و خشونت و با  یراد خطبه میا یب، در شھری* اگر خط

رد و یرا در دست بگ یریفشار و شّدت فتح شده بود، در آن صورت با دست چپ، شمش
کرد  یراد خطبه میا یدر شھر چه چناند. و اگر یه نمایراد خطبه] بر آن تکی[به ھنگام ا

بود، [بلکه با صلح و سازش، فتح شده بود،] در آن که با زور و خشونت، فتح نشده 
 رد.یراد خطبه، در دست بگیر را به ھنگام ایر شمشیصورت غ

 ستد.یمردم با یب، رودرروی* خط
ش خداوند بلندمرتبه شروع کند و بر خداوند یب، خطبه را با حمد و ستای* خط

 د.یسته و سزاوار آن است، ثناء بگویبلندمرتبه به آنچه که او شا

 د.یرا در خطبه بگو »شهادتني«ب، ی* خط

 درود بفرستد. ج اسالم ی* بر رسول گرام
 را پند و اندرز دھد.ھا  آن * مردم را در خطبه، موعظه کند و

 ات قرآن را بخواند.یاز آ یا هی* و [حداقل]، آ
 راد کردن دو خطبه.ی* ا
 ] نشستن.یان دو خطبه، [اندکی* م

از سر  ج اسالم یامبر گرامیخداوند و درود بر پ یدوم را با حمد و ثنا ی * خطبه
 رد.یبگ

شان از خداوند یا یدوم، در حق مردان و زنان مؤمن، دعا نموده و برا ی * در خطبه
 آمرزش بخواھد.

 راد کند تا] به مردم خطبه را بشنواند.یبلند و رسا ا ی* [خطبه را با صدا
 یھا از سوره یا حّد سورهب، خطبه را سبک گرداند بدان اندازه که به ی* خط

ل یھا سوره[«بوده باشد.  »طوال مفصلّ «  ی عبارت است از: سوره» طوال مفصّ
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 .»الربوج« ی تا سوره »احلجرات«

ْن فِْقِهِه فَاَِطيْلُوا «د: یفرما یم ج امبریو پ ِانَّ ُطْوَل َصالِٰة الرَُّجِل َو قرَِصَ ُخْطبَِتِه، َمئِنٌَّة ِمّ
الَٰة َو اقرِْصُ  َٰياِن لَِسْحراً الصَّ

ْ
ُْطبََة َو ِانَّ ِمَن ابل

ْ
بودن  یطوالن«(مسلم و ابن ماجه)؛  »وا اخل

ه بودن او است؛ پس نماز را یاز فق یا اش، نشانه ب و کوتاه بودن خطبهینماز خط
 .]»ز استیاز سخنان، سحرآم یکه برخ ید و به راستیو خطبه را کوتاه کن یطوالن

 یھا از سّنت یزین ترک نمودن چینمودن خطبه، مکروه است. و ھمچن یو طوالن
 باشد. یز مکروه میخطبه ن

بنا به قول  -نماز جمعه و ترک داد و ستد با اذان اول  یو شتاب کردن به سو

َها ﴿ د:یفرما یرا خداوند بلندمرتبه میباشد؛ [ز یواجب م -تر  حیصح ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنٓواْ  �َّ

لَٰوةِ ِمن يَۡوِم إَِذا نُ  ْ ٱفَ  ۡ�ُُمَعةِ ٱودَِي لِلصَّ ِ ٱإَِ�ٰ ذِۡكرِ  ۡسَعۡوا َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم  ۡ�َۡيعَۚ ٱَوَذُرواْ  �َّ
نماز جمعه اذان  ینه برایکه روز آد یمومنان! ھنگام یا« ]٩[الجمعة:  ﴾٩إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ 

شما بھتر و  ین براید؛ ایداد و ستد را رھا سازد و یذکر و عبادت خدا بشتاب یگفته شد، به سو
 .]»دید و متوجه باشیسودمندتر است اگر بدان

درست است و نه  یرون آمد، پس نه خواندن نمازیراد خطب بیا یو ھرگاه امام برا
 یشود، نه سالم یکه فرد نمازگزار از نماز جمعه فارغ م ین رو، تا زمانیسخن گفتن؛ از ا

 د:یفرما یرا خداوند بلندمرتبه مید؛ [زیرا جواب گو یا را پاسخ دھد و نه عطسه زننده

ْ ٱفَ  ۡلُقۡرَءانُ ٱ�َذا قُرَِئ ﴿ نِصُتواْ َلَعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ۥَ�ُ  ۡسَتِمُعوا
َ
 یھنگام« ]٢٠٤[األعراف:  ﴾٢٠٤َوأ

 .»دیرحمت خدا شود تا مشمول ید و خاموش باشیشود، گوش فرا دھ یکه قرآن خوانده م
ن ینماز جمعه است؛ و بد ی ه، مربوط به خطبهین آیاند که ا شتر مفسران، گفتهیو ب

ده شده است که مشتمل بر قرآن است؛ و ینام» قرآن«نماز جمعه،  ی جھت خطبه
 فرموده است: ج امبریچون پ

َت لِٰصاِحبَ «
ْ
ِٰماُم َ�ُْطُب: َك ِاٰذا قُل

ْ
ُُمَعِة َو اال

ْ
 ی، ترمذیی(نسا »اَنِْصْت، َ�َقْد لََغوَْت يَْوَم اجل

: یخود گفت یق و بغل دستیراد خطبه، به رفیھرگاه در روز جمعه، ھنگام ا«و ابوداود)؛ 
 .]»یا ھوده و لغو گفتهیز سخن بیخاموش باش؛ تو ن

ده است، یجمعه حاضر گرد ی که [به خاطر گوش کردن] خطبه یکس یو برا
 باشد. ین سو و آن سو مکروه میستن بدیھوده و نگریب یدن، انجام کارھایخوردن، نوش

[در روز جمعه] پس  د. ویستاد، بر مردمان سالم نگویب، بر فراز منبر ایو ھرگاه خط
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 باشد. یرون شدن از شھر، مکروه میش از خواندن نماز جمعه، بیاز اذان جمعه و پ
مسافر، برده، زن، مار، یست [ھمانند: بیکه نماز جمعه بر آنان واجب ن یو کسان

[در نماز جمعه شرکت کنند و ھمراه مردم] نماز جمعه را  چه چناننا و ...]، اگر یناب
آنان  فرض ظھرن یگزین نماز، جایح است و] ایبخوانند، در آن صورت [نمازشان صح

 گردد. یم
نماز جمعه  یش از ادایش را پیکه بدون عذر [در روز جمعه،] نماز ظھر خو یو کس
[پس از خواندن  چه چنانحرام شده است؛ و اگر  یخواند، مرتکب کار یش] م[در منزل

نماز جمعه حرکت کرد و حال آن که امام،مشغول خواندن نماز  ینماز ظھر،] به سو
گردد، اگر چه امام  یکه خوانده است باطل م یباشد، در آن صورت نماز ظھر یجمعه م

 ابد.یز در نماز جمعه درنیرا ن
نماز جمعه  یش از ادایش را پینماز ظھر خو -بدون عذر  - یر کس[به ھر حال؛ اگ

را که خوانده است،  یز خارج شد، در آن صورت نمازیدر منزلش خواند؛ و وقت ظھر ن
حرام شده است و  ی، مرتکب کارین فردیرد؛ اگر چه چنیگ یفرض ظھر را م یجا

 باشد. یگنھکار م
نماز جمعه  یش از ادایش را پینماز ظھر خو -بدون عذر  - یفرد چه چنانو اگر 

نماز جمعه حرکت کرد و نماز جمعه را ھمراه امام  یدر منزلش خواند؛ سپس به سو
گردد.  یباطل م یدرست است و نماز ظھر و یو ی خواند، در آن صورت نماز جمعه

ند، نماز ک ینماز جمعه حرکت م ین که به سوید: به محض ایگو /فهیامام ابوحن
ن یبر ا /و امام محمد /وسفیگردد؛ و امام ابو یرا که خوانده است، باطل م یظھر

که ھمراه امام در نماز جمعه داخل نشود، نماز ظھرش، باطل  یباورند که تا زمان
 گردد.] ینم

مکروه است که نماز  یمار، برده و مسافر] و زندانیاشخاص معذور [ھمانند: ب یو برا
د نماز ظھر یروز جمعه و در شھر، به جماعت بخوانند؛ [بلکه با ش را دریظھر خو

 ش را تنھا تنھا بگزارند.]یخو
ق که یافت، [پس به تحقیسھو در ی ا در سجدهیکه نماز جمعه را در تشّھد  یو کس

ن رو پس از سالم دادن امام، برخاسته و دو رکعت فوت یافته است؛ از ایجمعه را در
 گرداند. و خداوند داناتر است.ش را] تمام یخو ی شده

ک رکعت نماز جمعه را ید و تنھا یر به نماز جمعه رسید ی[به ھر حال؛ اگر کس
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 ی مانده یک رکعت باقیافت، در آن صورت پس از سالم دادن امام، برخاسته و یدر
ا در ی، نماز جمعه را در تشّھد یفرد چه چنانبخواند. و اگر  ییش را به تنھایخو

ن یبر ا /وسفیو امام ابو /فهیافت، در آن صورت امام ابوحنیدرسھو  ی سجده
سھو درک کرده باشد، پس به  ی ا در سجدهیکه نماز جمعه را در تشّھد  یباورند: کس

ن رو، پس از سالم ددن امام، برخاسته و دو یافته است؛ از ایق که جمعه را دریتحق
 ش را تمام گرداند.یخو ی رکعت فوت شده
ن قسمت رکعت دوم رادرک کرد، در آن صورت یشترید: اگر بیگو /و امام محمد

نماز جمعه را تمام گرداند؛  ی فوت شده یھا پس از سالم دادن امام، برخاسته و رکعت
ت چھار رکعت ید نین قسمِت رکعت دوم را درک کرده بود، در آن صورت بایو اگر کمتر

زد و چھار رکعت یسالم دادن امام، برخد و پس از یاورد و به امام اقتدا نماینماز ظھر را ب
 نماز ظھر را بخواند.

بلند  یناگفته نماند که نماز جمعه، دو رکعت است که امام، قرائت آن را با صدا
ھر  یست؛ ولیباشد و بدل از نماز ظھر ن یم ین مستقلیفرض عن نماز، یخواند. و ا یم

 گردد.] یظھر، فرض م چھار رکعت نماز یفوت گردد، بر و یکس که نماز جمعه از و



 

 
 
 
 
 

  یرامون احکام و مسائل نمازهایباب: پ
 د قربانید فطر و عیع



 

 
 الِعیَدیِن  َباُب 

َصحِّ  يِف  َواِجبَةٌ  الِعيدِ  َصَالةُ 
َ
ُب  َمن ىلَعَ  األ ِ

َ
ائِِطَها اجلُُمَعةُ  َعلَيهِ  جت  ؛اخلُطبَةِ  یِسوَ  ؛�رَِشَ

َمِت  لَو َكَما ؛اإلَِساَءةِ  َمعَ  بُِدونَِها َ�تَِصحُّ   .الِعيدِ  َصَالةِ  ىلَعَ  اخلُطبَةُ  قُدِّ
ن :َشيئًا َعرَشَ  ثََالثَةَ  الِفِطر يِف  نََدَب  وَ 

َ
ن وَ  يَّأُ�َل  أ

َ
 وَ  ؛ِوتًرا وَ  تَمًرا الَمأُ�وُل  يَُّ�ونَ  أ

حَسنَ  يَلبَُس  وَ  َ�تََطيَُّب  وَ  �َستَاكُ  وَ  يَغتَِسُل 
َ
 وَ  ؛َعلَيهِ  وََجبَت إِن الِفطرِ  َصَدقَةَ  يُؤَدِّي وَ  ِ�يَابِه أ

َدقَةِ  َوَ�رَثةُ  َوالبََشاَشةَ  الَفَرحَ  يُظِهرُ   ؛اِالنتِبَاهِ  رُسَعةُ  ُهوَ  وَ  َواتلَّبِك�ُ  َطاقَِتهِ  َحسَب  الصَّ
  الُمَسارََعةُ  ُهوَ  وَ  َواِالبِتاَكرُ 

َ
بِح  َصَالةُ  وَ  ؛الُمَص�َّ  ِاىل هُ  ُ�مَّ  َحيِّهِ  َمسِجدِ  يِف  الصُّ   َ�تَوَجَّ

َ
 الُمَص�َّ  ِاىل

ًا َماِشيًا ا ُمَكربِّ   ِانتََ�  إَِذا يَقَطُعه وَ  ؛رِسًّ
َ

خرَ  ِرَوايَةٍ  يِف  وَ  ؛ِرَوايَةٍ  يِف  الُمَص�َّ  ِاىل
ُ
 ِافتََتحَ  ِاَذا :یأ

َالةَ   .آَخرَ  َطِر�ٍق  ِمن يَرِجعُ  وَ  ؛الصَّ
ُل  يَ�َرهُ  وَ    ىلَعَ  ؛َ�َقط الُمَص�َّ  يِف  بَعَدَها وَ  َوابَليِت  الُمَص�َّ  يِف  الِعيدِ  َصَالةِ  قَبَل  اتلَّنَفُّ

 .اجلُمُهورِ  ِاخِتيَارِ 
ةِ  َوقُت  وَ  مِس  ِارتَِفاِع  ِمن :الِعيدِ  َصَالةِ  ِصحَّ و ُرمٍح  قَدرُ  الشَّ

َ
  ُر�َ�ِ  أ

َ
 َزَوالَِها ِاىل

ن :َصَالتَِها َكيِفيَّةُ  وَ 
َ
ُ  ُ�مَّ  ؛الِعيدِ  َصَالةَ  يَنوَِي  أ   ُ�مَّ  لِلتَّحِر�َمةِ  يَُ�ربِّ

ُ
ُ  ُ�مَّ  اثلَّنَاءَ  يَقَرأ  يَُ�ربِّ

َوائِدِ  تَ�ِبَ�اِت   .ِمنَها لُكٍّ  يِف  يََديهِ  يَرَ�عُ  ثََالثًا الزَّ
ا �َُسِ�ّ  ُ�مَّ  َ�تََعوَّذُ  ُ�مَّ    ُ�مَّ  ؛رِسًّ

ُ
ن نََدَب  وَ  ؛ُسوَرةً  ُ�مَّ  ؛الَفاحِتَةَ  يَقَرأ

َ
 َر�َِّك  اسمَ  َسبِِّح « تَُ�ونَ  أ

ىلَع 
َ
  ،لِلثَّاِ�يَةِ  قَامَ  فَإَِذا ؛يَرَ�عُ  ُ�مَّ  ؛»األ

َ
وَرةِ  ُ�مَّ  بِالَفاحِتَةِ  ُ�مَّ  بِالبَسَملَةِ  ِابتََدأ ن نََدَب  وَ  بِالسُّ

َ
 أ

ُ  ُ�مَّ  ؛الَغاِشيَةِ  ُسوَرةُ  تَُ�ونَ  َوائِدِ  تَ�ِبَ�اِت  يَُ�ربِّ   يِف  َكَما ِ�يَها يََديهِ  رَ�عُ يَ  وَ  ثََالثًا الزَّ
َ

و�
ُ
 ؛األ

  َهَذا وَ 
َ

و�
َ
َوائِدِ  تَ�ِبَ�اِت  تَقِديمِ  ِمن أ كَعةِ  يِف  الزَّ إِن ،الِقَراَءةِ  ىلَعَ  اثلَّاِ�يَةِ  الرَّ

مَ  فَ  قَدَّ
َالةِ  بَعدَ  اِإلَمامُ  َ�ُطُب  ُ�مَّ  ؛َجازَ  ِ�يَها الِقَراَءةِ  ىلَعَ  اتلَّكِبَ�اِت   ِ�يِهَما ُ�َعلِّمُ  ؛ُخطبَتَ�ِ  الصَّ

حاَكمَ 
َ
 .الِفطرِ  َصَدقَةِ  أ

َالةَ  فَاتَتهُ  َمن وَ    ،اِإلَمامِ  َمعَ  الصَّ
َ

رُ  وَ  .يَقِضيَها ال   بُِعذرٍ  تُؤَخِّ
َ

 .َ�َقط الَغدِ  ِاىل
حاَكمُ  وَ 

َ
ضىَح  أ

َ
ضىَح  يِف  لِكنَّه ؛اَكلِفطرِ  األ

َ
رُ  األ �َل  يُؤَخِّ

َ
َالةِ  َعِن  األ ُ  وَ  الصَّ  يِف  يَُ�ربِّ

ِر�ِق  رُ  وَ  اخلُطَبةِ  يِف  التَّرِش�ِق  تَ�ِب�َ  وَ  االُضِحيَّةَ  ُ�َعلِّمُ  وَ  َجهًرا الطَّ   بُِعذرٍ  تُؤَخِّ
َ

يَّامٍ  ثََالثَةَ  ِاىل
َ
�. 
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ُب  وَ  ؛�يَِشءٍ  لَيَس  َواتلَّعِر�ُف    َعَرفَةَ  فَجرِ  بَعدِ  ِمن التَّرِش�ِق  تَ�ِب�ُ  َ�ِ
َ

 الِعيدِ  َعرصِ  ِاىل
ةً  دَِّي  رٍض فَ  لُكِّ  فَورَ  َمرَّ

ُ
 لَو وَ  بِه یِاقتَدَ  َمن ىلَعَ  وَ  بِِمرْصٍ  ُمِقيمٍ  إَِمامٍ  ىلَعَ  َحبَّةٍ تَ سْ مُ  جِبََماَعةٍ  أ

و ُمَسافًِرا اَكنَ 
َ
و َرِ�يًقا أ

َ
نىَث  أ

ُ
يِب  ِعندَ  أ

َ
  وَ  .اهللاُ  رمَِحَهُ  َحِنيَفةَ  أ

َ
 َمن ىلَعَ  فَرٍض  لُكِّ  فَورَ  ُب َ�ِ  :قَاال

هُ 
َّ

و ُمنَفرًِدا لَو وَ  َصال
َ
و ُمَسافًِرا أ

َ
  قََرِو�ًّا أ

َ
 َعلَيهِ  وَ  يُعَمل بِه وَ  ؛َعَرفَةَ  يَومِ  ِمن اخلَاِمِس  َعرصِ  ِاىل

  وَ  .یالِفتوَ 
َ

ن َواتلَّكِب�ُ  .الِعيَديِن  َصَالةِ  َعِقَب  بِاتلَّكِب�ِ  بَأَس  ال
َ
�رَبُ  اَهللاُ « :َ�ُقوَل  أ

َ
�رَبُ  اهللاُ  أ

َ
 ،أ

 
َ

  ال
َ

  إهِل
َّ

�رَبُ  َواهللاُ  اهللاُ  إِال
َ
�رَبُ  اَهللاُ  ،أ

َ
 ».احلَمدُ  هللا وَ  أ



 

 
 د قربانید فطر و عیع یرامون احکام و مسائل نمازهایباب: پ

کند و  یگرفته شده است؛ چون ھر سال عود م» عود«از » دیع« ی [واژه 
در آن روزھا، ا چون یگردد؛ و  یبرم یا چون با آمدن آن، سرور و شادیگردد؛ و  یبرم

 کند. ید مؤمنان میخداوند بخشش و کرم فراوان، عا
، واجب است؛ یو اجماع اّمت اسالم یات قرآن و سّنت نبوید، به موجب آیو نماز ع

پروردگارت نماز بخوان و  یپس برا« ]٢[الکوثر:  ﴾٢ۡ�َرۡ ٱفََصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿ د:یفرما یخداوند م
 .»کن یقربان

 د قربانیکردن در ع یقربان، »نحر«و مقصود از  د قربانیز عنما، نمازو مراد از 
 است.

خوانده و بدان دستور  ید را مرّتب مینماز دو ع ج اسالم یامبر گرامین پیو ھمچن
خوانده است. و بدون  یفرامھا  آن زنان و کودکان را به مشارکت در یداده و حتّ  یم

وجود  ی پا به عرصهھا  آن که بعد از یو کسان یارانش، ھمراه ویو  ج امبریشک، پ
 اند؛ پس به صورت اجماع در آمده است. ن را خواندهیدیز نماز عیاند، ن گذاشته
د یو نماز ع یقمر ید را خواند در سال دوم ھجرینماز ع ج امبرین بار که پیو اول

 د.ی، فرض گردزکات فطررمضان بود و در آن سال بود که 
مان و یاست که ا یاز مظاھر یکیر مھم اسالم و یاز شعا یکی، نیدینماز عو 

 کند.] یدا میدر آن نمود و ظھور پ یزگاریپرھ
واجب ھا  آن واجب است که نماز جمعه بر ی، بر کساند فطر و قربانیع ینمازھا

 ین رو، نمازھایت. از اینا و در حال امنیم، بیافراد سالم، آزاد، مذّکر، مق یعنیباشد، [ یم
مناک یان و اشخاص بینایماران، بردگان، مسافران، نابیربان بر زنان، بد قید فطر و عیع

که قادر به  ین، بر کسیدین نماز عیست. و ھمچنیش، واجب نیاز جان و مال خو
 ست.]یباشد، واجب ن ینم یرو ادهیپ

[وجوب و صّحت]  یھا ، به سان شرطدیدو ع ی[صّحت و وجوب] نمازھا یھا و شرط
ز یراد خطبه نید، بدون ایدو ع یرا نمازھایخطبه؛ ز ینماز جمعه است؛ البته به استثنا

 که ھمچنانباشد؛  ین کار [ترک خطبه]، زشت و ناپسند [مکروه] میح است؛ البته ایصح
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ن یا یح است، ولید صحیدو ع ین جلو انداخته شود، [نمازھایدیاگر خطبه بر نماز ع
 باشد. یمکروه و ناپسند م -ن یدیلو انداختن خطبه بر نماز عج یعنی -کار 

 :ل باشدیط ذیشرا یباشد که دارا یواجب م ین بر کسیدینماز عبه ھر حال، 
 ست.ین بر زن واجب نیدین رو نماز عیمرد باشد؛ از ا

 ست.ین بر برده واجب نیدیرا نماز عیآزاد باشد؛ ز
ن بر یدین رو، نماز عیباشد؛ از ا میاست، مق که در حکم شھر ییا جای یدر شھر

 ست.یکه در روستا ساکن است، واجب ن یمیمسافر و بر مق
 ست.یمار و دردمند واجب نین بر بیدیرا نماز عیسالم و تندرست باشد؛ ز

م و ترس ظلم ظالم یکه از ب ین بر کسیدیرا نماز عین شده باشد؛ زیتأم یت ویامن
 ست.یپنھان شده است، واجب ن

 ست.ینا واجب نین بر نابیدیرا نماز عیز نا باشد؛یب
 یاده رویکه قادر بر پ ین بر کسیدیاده رفتن قادر باشد؛ چون که نماز عیبر پ

 باشد. یست، واجب نمین
آن را خواندند، نماز  چه چنانست؛ اگر ین بر آنان واجب نیدین افراد که نماز عیو ا

 ح است.یشان صحیا
 :عبارتند ازن، یدیع یصّحت نمازھا یھا و شرط

 وجود شھر و فناء آن. -١
که سلطان او را مأمور  یا کسیس جمھور، پادشاه) ییفه، ریوجود سلطان (خل -٢

برپا شود که  ین توسط کسیدین که نماز عیا اینائب او؛ و  یعنیساخته است؛ 
ن ییش تعیگر او را به امام شدن خویت ھمدیخود مسلمانان، با توافق و رضا

 اند. نموده
 ».ِاذن عام« فراھم بودن -٣
ک نفر به ھمراه امام منعقد ین، جماعت با یدیع یوجود جماعت؛ و در نمازھا -٤

 گردد. یم
 ی د به اندازهیشود که خورش یشروع م آنگاه، نیدیوقت نماز عو وجود وقت. و  -٥

 رسد.] یان می، وقت آن به پادیزوال خورشد؛ و با یزه باال آیک نی
 :]د فطریمستحّبات روز ع[

 :باشد که عبارتند از ید فطر، مستحب میمورد در روز ع زدهیانجام س
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ِانَّ «د: یگو سدةیبخورد. [ابوبر یزیدگاه،] چیع یش از رفتن به سوین که [پی* ا
ٰ  ج رَُسْوَل اهللاِ  ِفْطِر َحيتّٰ ُ�ْطِعَم َو الٰ ُيِْطُعم يَْوَم انلَّْحِر َحيتّٰ يَْذبَحَ  اٰكَن ال

ْ
» َ�ُْرُج يَْوَم ال

نماز  یخورد، برا ینم یزید فطر تا چیروز ع ج امبریپ«مه)؛ یح ابن خزیو صح ی(ترمذ
خورد؛ بلکه از گوشت  ینم یزیکرد، چ ید قربان، تا ذبح نمیشد و روز ع یرون نمیب

 .]»خورد یم یقربان
خرما به صورت طاق بخورد؛  ی دگاه،] چند دانهیع یش از رفتن به سوین که [پی* ا

ُ�َل َ�َمٰراٍت وَّ  ج اٰكَن رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو سرا انس بن مالکی[ز
ْ
ِفْطِر َحيتّٰ يَأ

ْ
الَٰ�ْغُدوا يَْوَم ال

ُ�لُُهنَّ ِوتْراً 
ْ
د فطر، تا چند دانه خرما یصبح روز ع ج امبریپ«)؛ یو ترمذ ی(بخار »يَأ
ن ی. ابن حّبان ا»خورد یرفت؛ و خرماھا را به صورت طاق م یخورد به نماز نم ینم

ِ «خود افزوده است:  »صحيح«ز در یعبارت را ن اَْو َك ثَالٰثاً اَْو مَخْساً اَْو َسبْعاً اَْو اَقَلَّ ِمْن ٰذل

رَثَ َ�ْعَد اَْن يَُّ�ْوَن ِوتْراً 
ْ
شتر به یا کمتر و بیخرما و  ی ا ھفت دانهیا پنج، یسه، «؛ »اَ�

 .]»خورد یصورت طاق م
در  یل از او سؤال شد؛ وغس ی ت است که دربارهیروا سید؛ [از علی* و غسل نما

َْضيحٰ «پاسخ گفت: 
ْ

ِفْطِر َو يَْوُم اال
ْ
ُُمَعِة، َو يَْوُم َعَرفََة، َو يَْوُم ال

ْ
غسل روز «)؛ یھقی(ب »يَْوُم اجل

 .]»د قربانید فطر و روز عیجمعه، روز عرفه، روز ع

يِتْ  لَْو الٰ اَْن اَُشقَّ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیرا ابوھرید؛ [زی* و مسواک نما يلَعٰ اُمَّ
ٰوا ََمْرُ�ُهْم بِالِسّ َ

ّ وُُضوْءٍ ِك ال
 یودشوار یاگر بر اّمتم احساس سخت«(ابن ماجه)؛  »َمَع لُكِ

 .»دادم یکردم، آنان را ھنگام وضو به مسواک زدن، فرمان م ینم

ٰوا«د: یفرما یز میو ن ََمْرُ�ُهْم بِالِسّ َ
ّ َصالٰةٍ ِك ال

آنان را «و مسلم)؛  ی(بخار »ِعنَْد لُكِ
 .]»کردم ی، به مسواک زدن، امر میھنگام ھر نماز

 ج اََمَرنٰا رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو بیرا حسن بن علید؛ [زیاستعمال نما یی* و خوشبو
ِعيَْديِْن 

ْ
ُد؛ اَْي: يِفْ ال ِ

َ
به ما فرمان  ج امبریپ«؛ (مستدرک حاکم) »اَْن �َّتََطيََّب بِاَْجوَِد ٰما �

 .]»میرا به کار ببر یین مواد خوشبوید قربان، بھترید فطر و عیع یداد تا در روزھا یم
  د:یگو یم بابن عباسرا یش را بپوشد؛ [زیخو ی ن جامهین و بھتریکوتری* و ن

ِعيِْد بُْرَدًة مَحْٰراءَ  ج اٰكَن رَُسْوُل اهللاِ «
ْ
بَُس يَْوَم ال

ْ
 ج امبریپ«  در معجم االوسط)؛ ی(طبران »يَل

 .»دیپوش یسرخ رنگ م یا د، جامهیروز ع
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ّ «کند که:  یت میروا سز جابربن عبداللهیو ن يِبِ
ِبُسُه يِفْ  ج اٰكَن لِلنَّ

ْ
بُْرٌد امَْحَُر؛ يَل

ُُمَعةِ 
ْ
ِعيَْديِْن َو اجل

ْ
 یسرخ رنگ داشت که آن را در روزھا یا جامه ج امبریپ«)؛ یھقی(ب »ال
 .]»دیپوش ید و جمعه میع

ش از یواجب بود، در آن صورت [پ یفطر بر و ی پرداخت صدقه چه چنان* اگر 
فرمان داده است که  ج امبریرا پید؛ [زیدگاه،] آن را پرداخت نمایع یرفتن به سو

ش را به مستحقان آن پرداخت یفطر خو ی دگاه، صدقهیع یش از رفتن به سویمردم، پ
 و مسلم.] یند. بخارینما

ش یخو ی را بر چھره ییرو خنده، سرور و َشَعف و بشاشت و یو خوشحال ی* شاد
 ان گرداند.یآشکار و نما

 اد گرداند.یش، صدقه و َدھش [در راه خدا] را زی* بر حسب توان و قدرت خو
 دار شود.ی* صبح زود از خواب ب

 دگاه برود.یع ی* به موقع و اول وقت به سو
 دگاهیع یاده به سویش بگزارد؛ سپس پیخو ی * نماز بامداد را در مسجد محله

د، یدگاه رسیچون به ع - یتیبنا به روا -د. و یر بگویحرکت کند و به صورت آھسته تکب
 د.یر گفتن را قطع نمایتکب

ز یر را نین آمده است که ھرگاه نماز را شروع کرد، گفتن تکبیگر چنید یتیو در روا

الٰمُ «ت شده است که: یرا رواید. [زیقطع نما الُٰة َو السَّ (ابن  »َخَرَج ٰماِشياً  ِانَُّه َعلَيِْه الصَّ
 .»رون شدیدگاه بیع یاده به سویپ یبا پا ج امبریپ«ماجه)؛ 
دگاه یع یرون آمدن به سویبه ھنگام ب ج امبریت شده است که پیز روایو ن

ْ «فرمود:  یم
َ

ْ َخرَْجُت ِايل يِلِْل َك اَللُّٰهمَّ ِاِ�ّ َعبِْد اذلَّ
ْ
ا! من به سان خارج یبار خدا«؛ »َ�َْرَج ال

 .»ام رون شدهیت بیخاکسار، به سو ی شدن بنده

ْ ﴿ د:یفرما یرات، خداوند میو در مورد تکب ةَ ٱَوِ�ُۡكِملُوا ْ  ۡلعِدَّ وا ُ َ ٱَوِ�َُكّ�ِ ٰ َما  �َّ َ�َ
د یرمضان را کامل گردان یو تا تعداد روزھا« ]١٨٥[البقرة:  ﴾١٨٥َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 

 .»دیکن ین که سپاسگزارید و تا ایت کرده، الله اکبر بگویخدا شما را ھدان که یو به خاطر ا

ْ ٱ۞وَ ﴿ د:یفرما یم د قربانیعو درباره  َ ٱ ۡذُكُروا ۡعُدوَ�ٰٖت�  �َّ يَّاٖ� مَّ
َ
و « ]٢٠٣[البقرة:  ﴾ِ�ٓ �

 .»دیاد کنیق) خدا را یام التشری(سه روز ا یمشخص یدر روزھا
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ْ ﴿ د:یفرما ین میو ھمچن وا ُ رََها لَُ�ۡم ِ�َُكّ�ِ َ ٱَكَ�ٰلَِك َسخَّ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡمۗ  �َّ َ�َ﴾ 
ن که خدا شما را یوانات را مسخر شما کرده است تا به خاطر ایخداوند، ح نگونهیا« ]٣٧[الحج: 

 .]»دییت کرده است، الله اکبر بگویھدا
د: یگو سبن عبداللهرا جابر یگر برگردد؛ [زید یریدگاه] از مسی* و در برگشتن [از ع

ِر�َْق  ج اٰكَن انلَّيِبُّ « ر یغ ید از راھیروز ع ج امبریپ«)؛ ی(بخار »ِاٰذا اٰكَن يَْوُم ِ�يٍْد ٰخالََف الطَّ
 .]»گشت یاز راه رفتن برم

دگاه و ھم در خانه مکروه ید، ھم در عینماز ع یش از برگزاریو گزاردن نماز نفل، پ

، لَْم يَُصِلّ َ�بْلَٰها َو  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «د: یگو بابن عباسرا یاست؛ [ز َعتَْ�ِ
ْ
ِفْطِر َر�

ْ
َص�ّٰ يَْوَم ال

د فطر، دو رکعت نماز خواند که قبل و یروز ع ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »الٰ َ�ْعَدٰها
 .]»نخواند یگریبعد از آن، نماز د

 یپس از برگزارگزاردن نماز نفل  - یار جمھور صاحب نظران فقھیبنا به اخت -و 
د یرا ابوسعیست؛ زیمکروه ن  در خانه، یباشد [ول یدگاه مکروه مید، تنھا در عینماز ع

هِلِ، َص�ّٰ  ج اٰكَن رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو سیخدر  َمْ�ِ
ٰ

ِعيِْد َشيْئاً فَاِٰذا رََجَع ِايل
ْ
ْ َ�بَْل ال الٰيَُصِ�ّ

َعتَْ�ِ 
ْ
خواند و چون به  یاز نفل نم یزید، چیش از نماز عیپ ج امبریپ«(ابن ماجه)، » َر�

 .]»خواند یگشت، دو رکعت نماز م یاش برم خانه
 :]دیوقت نماز ع[

د؛ یزه باال آیا دو نیک ی ی د به اندازهیشود که خورش یشروع م آنگاه، دیوقت نماز ع
د یع ید اتفاق افتد، وقت نمازھایکه زوال خورش آنگاهد ادامه دارد؛ [و یو تا زوال خورش

 رسد. یان میپابه 
وجود دارد،  یرا پس از نماز، ذبح قربانید قربان مستحب است؛ زیل نماز در عیو تعج

 باشد. یر نماز مستحب مید فطر، تأخیو در ع
به عمرو بن حزم در نجران  ج امبریآورده است که پ ُمرسلبه صورت  یامام شافع

ِفْطرَ «ن نوشت: یچن
ْ
ِر ال َْضيٰح َو اَِخّ

ْ
ِل اال د قربان، شتاب کن و در یدر نماز ع«؛  »اَْن َعِجّ

 .]»ر کنید فطر، تأخینماز ع
 :]د قربانید فطر و عیع ینمازھا یت و چگونگیفیک[

 یت ادایب است که: نخست نین ترتی، بدد قربانید فطر و عیع ینمازھا یچگونگو 

را  ...»كاللهم و بحمد سبحانك« آنگاهد؛ یر بگویمه، تکبیتحر ید؛ سپس براینماز را نما
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ش را [به یھا ر، دستید و در ھر تکبیرا بگو زائد یرھایتکببخواند؛ پس از آن، سه بار 

بسم اهللا «و  »اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«[امام]  آنگاهد؛ یش] بلند نمایھا برابر گوش

 یفاتحه را [با صدا ی آھسته بخواند؛ و پس از آن، سوره یرا با صدا »الرمحن الرحيم
ز بخواند؛ و مستحب یرا ن یگرید ی فاتحه، سوره ی با سوره آنگاهد؛ یائت نمابلند] قر

 باشد. »سبّح اسم ربّك االعىل« ی ن سوره، سورهیاست که ا

بسم «رکعت دوم برخاست، [به صورت آھسته]  ید؛ و چون برایپس از آن، رکوع نما

 ی از آن، با سورهفاتحه را بخواند و پس  ی د؛ سپس سورهیرا بگو »اهللا الرمحن الرحيم

 »غاشية« ی ن سوره، سورهیز بخواند؛ و مستحب است که ایرا ن یگرید ی فاتحه، سوره
 باشد.

ر ید و در ھر تکبیزائد را بگو یرھاید، سه بار تکبیو پس از آن که از قرائت فارغ گرد
 د.یش] بلند نمایھا ش را [به برابر گوشیخو یھا دست -به سان رکعت اول  -

ر زائد را بر قرائت مقّدم یبھتر از آن است که در رکعت دوم، سه تکب وه،ین شیو ا
د، باز ھم یر زائد را بر قرائت مقّدم گردانیدر رکعت دوم، سه تکب چه چنانگرداند. و اگر 

 ز است.یجا
احکام  ھا، آن راد کند و دریا دو خطبهد، یو پس از آن که امام از نماز فارغ گرد

 م دھد.یوزش و تعلفطر را به مردم آم ی صدقه
ن صورت است که: امام ھمراه مردم از ی، بدنیدینماز ع یچگونگ[به ھر حال، 

شود.  یرون مین بیدینماز ع یکنار شھر، جھت ادا یباز و صحرا یفضا ی، به سویآباد
مه یر تحرین طور که ابتدا تکبیمردم دو رکعت نماز بگزارد؛ ا یپس از آن، امام برا

بلند  یرا بخواند؛ پس از آن، سه بار با صدا ...»اللهم و بحمدكسبحانك «د؛ سپس یبگو

 د؛یش بلند نمایھا ش را به برابر گوشیخو یھا ر، دستید و در ھر تکبیبگو »اهللا اكرب«

آھسته  یرا با صدا »بسم اهللا الرمحن الرحيم«و  »اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«آنگاه 
بلند قرائت  یگر با صداید یا مراه با سورهفاتحه را ھ ی بخواند؛ و پس از آن، سوره

روزانه رکوع و سجده  یگونه که در نمازھا رکوع و سجده کند ھمان آنگاهد؛ ینما
 ان رسانده است.یب، رکعت اول را به پاین ترتید. و بدینما یم

د؛ یرا بگو »بسم اهللا الرمحن الرحيم«و چون به رکعت دوم برخاست، به صورت آھسته، 
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بلند قرائت کند و چون از  یگر با صداید یا فاتحه را ھمراه با سوره ی سپس سوره

 یھا ر، دستید و با ھر تکبیبگو »اهللا اكرب«بلند  ید، سه بار با صدایقرائت فارغ گرد
ش را بلند یھا ن که دستیر چھارم را بدون اید؛ و سپس، تکبیز بلند نمایش را نیخو

ن طور یان برساند؛ ایروزانه به پا یانند نمازھاد و به رکوع برود و نماز را ھمیکند، بگو
 که پس از خواندن تشّھد، درود و دعا، به سمت راست و چپ سالم بدھد.

زان و رھا باشند؛ به جز یرات زوائد، آویتکب ید در تمامیھا با ناگفته نماند که دست
 شوند. ر ناف نھادهید زیھا با ر سوم؛ که در آنجا دستیدر رکعت اول پس از گفتن تکب

ھا  ین که مقتدید به امام اقتدا کنند؛ به جز ایامور با یز در تمامیھا ن یو مقتد

و قرائت را نخوانند؛ و  »بسم اهللا الرمحن الرحيم«و  »اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«
 بخوانند. یرا با آھستگھا  آن ند، بلکهیبلند نگو یرات را با صداین تکبیھمچن

ن یراد دو خطبه سّنت است؛ از اید قربان، اید فطر عیع یو پس از گزاردن نمازھا
راد دو خطبه، مردم را به احکام و مسائل یراد خطبه بپردازد و در ضمن ایرو، امام به ا

ق در یرات تشریو تکب ید فطر و احکام و مسائل قربانیفطر در ع ی د، مانند: صدقهیع
د فطر و نماز ینماز ع یھا خطبه د. ویو ارشاد نما یید قربان، راھنماینماز ع ی خطبه

راد گردد. و گوش فرادادن و ید، ایع ید قربان، سّنت است که پس از نمازھایع
ن یکند که ا ینم یواجب است؛ و فرق یا راد ھر خطبهیدن به ھنگام ایگز یخاموش

 ».]دیع ی خطبه«ا یباشد » جمعه ی خطبه«خطبه، 
را که یاورد؛ [زیفوت شده است، آن را قضا ن ین با امام، از ویدیکه نماز ع یو کس

د یباشد.] و در صورت وجود عذر، نماز ع یح نمین، بدون جماعت صحیدیگزاردن نماز ع
ھالل  چه چنانگر، اگر ید یریشود. [به تعب یر انداخته میآن به تأخ یفطر، تنھا تا فردا

ده ماند؛ و پس یپوش و یگر، مخفید یا عّلتیبودن ھوا  ید فطر، بر مردم به جھت ابریع
اند، در آن  دهید فطر را دیدادند که ھالل ع یش امام گواھید، مردم در پیاز زوال خورش
 ند.یآن روز موکول نما ید فطر را به فردایصورت نماز ع
د فطر در روز دوم ھم یش آمد و از برگزار کردن نماز عیپ یمردم، عذر یو اگر برا

گردد و  ید فطر برگزار نمیگذشت روز دوم، نماز عباز ماندند، در آن صورت پس از 
 جامبریز است؛ چون پیآن جا ید فطر، تنھا به فردایر نماز عیرا تأخیشود؛ ز یخوانده نم

َغِد بُِعْذرٍ «د: یفرما یم
ْ
 ال

َ
ْرٰها ِايل د ینماز ع یتوان یبه خاطر عذر، م«)؛ یی(ابوداود ونسا »اَِخّ
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 .]»یر افکنیآن، به تأخ یفطر را تا فردا
 :]د قربانیاحکام ع[

ن تفاوت که ید فطر است؛ با ای، به سان احکام عد قربانیاحکام و مسائل عو 
که از نماز فارغ شد،  آنگاهر اندازد؛ [و ید قربان، از نماز به تأخیشخص، خوردن را در ع

ر راه به صورت بلند و با یش بخورد.] و در مسیخو یاش را ذبح کند و از قربان یقربان
ر یو تکب ید قربان، احکام و مسائل قربانیع ی د؛ و امام در خطبهیر بگویرسا، تکب یصدا

اهللا اكرب اهللا «د: یآن است که بگو» قیر تشریتکب«م بدھد. [و یق را به مردم تعلیتشر

 .]»اكرب، ال اله االّ اهللا و اهللا اكرب، اهللا اكرب و هللا احلمد
الحجه تا روز  یه روز [از روز دھم ذد قربان، تا سیو در صورت وجود عذر، نماز ع

ش آمد و یموّجه پ یعذر چه چناناگر  یعنیشود؛ [ یر انداخته میدوازدھم آن،] به تأخ
د قربان یر انداختن نماز عید قربان در روز آن برگزار نشد، در آن صورت به تأخینماز ع

 یاز سپر جواز دارد؛ و پس -د یدو روز پس از ع یعنی -الحجه  یتا روز دوازدھم ذ
 شود.] ید قربان، خوانده نمیگر نماز عید، دیشدن دو روز پس از ع

ندارد و  ین عرفات ھستند، اصلیکه در سرزم یشتن را مشابه نمودن با کسانیو خو
 باشد.] یز میمکروه و بدعت ن ین کاریباشد؛ [بلکه چن یمعتبر نم

 یعنی[ روز عرفهبح ] پس از نماز صیک بار [به طور َجھریق، یرات تشریو گفتن تکب
الحجه]، متصل پس از  یروز دھم ذ یعنید قربان [یالحجه] تا عصر روز ع یروز نھم از ذ
ر از جماعت زنان و برھنگان] یغ یجماعت یعنیکه با جماعِت مستحب [ یھر نماز فرض

که  ییا در جایکه در شھر [ یرات، بر امامین تکبیادا شده باشد، واجب است؛ و گفتن ا
اند، واجب  که بدو اقتدا کرده ین بر کسانیم است و ھمچنیباشد] مق یدر حکم شھر م

دگاه امام ین قول از دیا زن باشد. ایا برده و ی، مسافر یاست؛ اگر چه آن مقتد
 است. /فهیابوحن

ک بار به یق، [یرات تشریاند: گفتن تکب گفته /و امام محمد /وسفیو امام ابو
الحجه] تا عصر روز پنجم  یروز نھم از ذ -ماز صبح روز عرفه و پس از ن یطور َجھر

که نماز فرض را  یالحجه]، بر ھر کس یزدھم از ذیعصر روز س یعنیپس از روز عرفه [
ن نمازگزار، نماز را یکند که ا ینم یباشد. و فرق یخواند و متصل پس از آن، واجب م یم

 ییا زن؛] روستایم؛ مرد باشد یا مقیا به جماعت؛] مسافر باشد [یبخواند [ ییبه تنھا
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مورد عمل  /و امام محمد /وسفیامام ابو ی هین نظری]؛ و ھمیا شھریباشد [
ک یق، یرات تشرین رو، گفتن تکبین دو بزرگوار است؛ [از ایز به قول ایباشد و فتوا ن یم

وز تا عصر ر -الحجة  یروز نھم از ذ -پس از نماِز صبِح روز عرفه  یبار به طور َجھر
خواند واجب است؛ چه نماز را  یکه نماز فرض را م یالحجة بر ھر کس یزدھم از ذیس

ا زن؛ و چه یم؛ چه مرد باشد یا مقی؛ چه مسافر باشد ییا به تنھایبه جماعت بخواند 
 .]یا شھریباشد  ییروستا

راد و یز اید قربان نید فطر و عیع یق، پس از گزاردن نمازھایرات تشریو گفتن تکب
از آن  یرویمنتقل شده است و پ ین کار به مسلمانان به طور ارثیرا ایندارد؛ [ز یلاشکا

 باشد.] یکو و خوب میز نین

اهللا اكرب اهللا اكرب، «د: ین است که [پس از ھر نماز فرض، بگوی، ا»قیرات تشریتکب«و 

ِانَُّه َص�َّ َصالَٰة «ت شده است که: یرا روای؛ [ز»ال اله اال اهللا و اهللا اكرب، اهللا اكرب و هللا احلمد

َنِْبٰياُء 
ْ

ٰنا َو قٰالَِت اال
ْ
َغٰداِة يَْوَم َعَرفََة ُ�مَّ اَْ�بََل يلَعٰ اَْصٰحابِِه بِوَْجِهِه فَٰقاَل: َخْ�ُ ٰما قُل

ْ
َ�بْلَٰنا يِفْ ال

 اُهللا َو 
َّ

ٰ ِاهٰلَ ِاال رَبُ ، ال
ْ
رَبُ اَُهللا اَ�

ْ
َْمدُ يَْوِمٰنا ٰهٰذا: اَُهللا اَ�

ْ
ِ احل رَبُ َو ِ�ّٰ

ْ
رَبُ ، اَُهللا اَ�

ْ
؛ »اَُهللا اَ�

ارانش شد و یش متوجه یبا صورت خو آنگاهنماز بامداد روز عرفه را خواند؛  جامبریپ«

اهللا «ن است: یاند، ا ن روز گفتهیش از ما در ایامبران پیکه ما و پ یزین چیفرمود: بھتر

 »اكرب، اهللا اكرب و هللا احلمداكرب اهللا اكرب، ال اله اال اهللا و اهللا 
ند؛ و فقط یبلند بگو یق را با صدایرات تشری، تکبیناگفته نماند که امام و مقتد

رات یامام، گفتن تکب چه چنانق را به صورت آھسته بخوانند. و اگر یرات تشریزنان، تکب
 ق رایرات تشریتواند تکب یم یق را پس از نماز فراموش کرد، در آن صورت مقتدیتشر
 د.یبگو

ا جمعه یفرض  ی پنج گانه یاز نمازھا یکیکه  یق، بر ھر کسیرات تشریو گفتن تکب
ق یرات تشرید گفتن تکبیخواند واجب است؛ و فرد نمازگزار به مجّرد سالم نماز، با یرا م

وجود داشته باشد تا  یا ق، فاصلهیر تشرین نماز و تکبید در بینبا یعنید؛ یرا شروع نما
 گردد.ر یمانع تکب

ا به یسخن گفت،  یا فراموشیعمد  یا از رویو اگر فرد نمازگزار از مسجد خارج شد، 
 شود. یق ساقط میر تشریھا تکب ن صورتیوضو ساخت، در ا یشتن را بیعمد خو

ق، از جھت قبله یر تشرینماز و گفتن تکب ی فرد نمازگزار در فاصله چه چنانو اگر 
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 ا ساقط شدن آن وجود دارد.یر یفتن تکبت بر گین صورت دو روایبرگشت، در ا
ح آن یوضو شد، در آن صورت قول صح یب یفراموش یو اگر پس از سالم نماز، از رو

رون نشود. به نقل ید و به خاطر وضو گرفتن، از مسجد، بیق را بگویر تشریاست که تکب

 ]١/٥٦٢ »دراملختار«از 





 

 
 
 
 
 

 »کسوف«نماز رامون یباب: پ
 »نماز خسوف«و 



 

 
 َواِالفَزاِع  َوالُخُسوِف  الُکُسوِف  َصَالةِ  َباُب 

و اجلُُمَعةِ  بِإَِمامِ  لِلُكُسوِف  انلَّفِل  َكَهيئَةِ  َر�َعتَانِ  ُسنَّ 
َ
لَطانِ  َمأُمورِ  أ َذانٍ  بَال  ؛السُّ

َ
  وَ  أ

َ
 ال

  وَ  إِقَاَمةٍ 
َ

  وَ  َجهرٍ  ال
َ

َالةُ « :یُ�نَادَ  بَل ؛ةٍ ُخطبَ  ال  ».َجاِمَعةٌ  الصَّ
 ُمستَقِبَل  ،َجالًِسا اِإلَمامُ  ايَدُعو ُ�مَّ  ؛ُسُجوِدِهَما وَ  ُرُكوِعِهَما تَطِو�ُل  وَ  تَطِو�لُُهَما ُسنَّ  وَ 

و ؛َشاءَ  إِن الِقبلَةِ 
َ
حَسنُ  ُهوَ  وَ  ؛انلَّاِس  ُمستَقِبَل  قَائًِما أ

َ
نُونَ  وَ  .أ  يَ�ُمَل  َحىتَّ  ُداَعئِه ىلَعَ  يَُؤمِّ

مِس  ِاِ�َالءُ  لَمةِ  اَكخلُُسوِف  یفَُرادَ  َصلَّوا ،اِإلَمامُ  َ�رُضِ  لَم إِن وَ  .الشَّ  َ�َهاًرا الَهائِلَةِ  َوالظُّ
�ِح  ِديَدةِ  َوالرِّ  .َوالَفَزِع  الشَّ



 

 
 ]ید گرفتگی[خورش» کسوف«رامون نماز یپ: باب

 ]یگرفتگ [ماه» نماز خسوف«و 

ھا، حوادث، نزول  یم و ھراس [به ھنگام سختیکه بر اثر وحشت و ترس و ب یو نماز
 شود. یھا] گزارده م و امثال آن یھا، زلزله و خراب ا، صاعقهیبال

، اطالق یماه گرفتگ یبرا»: خسوف«و  ید گرفتگیخورش یبرا»: کسوف[«
است؛  سّنت مؤّکدهگردد؛ و به ھنگام اتفاق افتادن آن، خواندن نماِز مخصوص،  یم

َقَمَر الَٰ�نَْكِسٰفاِن لَِموِْت اََحٍد َو الٰ حِلَٰياتِ�«فرموده است:  ج امبریچون پ
ْ
ْمَس َو ال  ؛ِانَّ الشَّ

  ِ ْ�تُْم ٰذل
َ
 َك فَاِٰذا َرأ

ٰ
د و ماه، ی، خورشیبه راست«لم)؛ و مس ی(بخار »فََصلُّْوا َو اْدُعوا اَهللا تَٰعايل

د، نماز یدیا ماه را گرفته دید یشوند؛ ھرگاه خورش یگرفته نم یکس یمرگ و زندگ یبرا
 ید و دعا و زاریاد و دعا بخوانید و خداوند بلندمرتبه را به فریکسوف و خسوف بخوان

 .»دیینما
 گر آمده است:ید یتیو در روا

د و دعا یاد بخوانیخداوند را به فر«؛  »َ�نَْكِشَف ٰما بُِ�مْ  اُْدُعوا اَهللا َو َصلُّْوا َحيتّٰ «
 .»ن حالت رفع گرددید تا اید و نماز بخوانیکن

د گرفته شد، نماز خواند...؛ پس از یکه خورش یروز ج امبرید: پیگو لشهیو عا
مردم خطبه  یان شده بود؛ سپس براید نمایکه خورش یسالم داد در حال ج امبریآن، پ

ُهٰما آيَٰتاِن ِمْن آيٰاِت اِهللا، الَٰ�ِْسٰفاِن «فرمود:  ید و ماه گرفتگیخورش ی خواند و درباره ِا�َّ
الٰةِ   الصَّ

َ
ْ�تُُموْٰها، فَافْزَُعْوا ِايل

َ
ٰ حِلَٰياتِِه؛ فَاِٰذا َرأ ، مسلم، ابوداود و ی(بخار »لَِموِْت اََحٍد وَّ ال

چ کس یخدا ھستند؛ و به خاطر مرگ و توّلد ھ یھا هد و ماه از نشانیخورش«)؛ یینسا
 .»دید، به خواندن نماز پناه آوریدیرا دھا  آن که گرفتن یشوند؛ پس وقت یگرفته نم

ِعٰتاقَِة يِفْ  ج لََقْد اََمَر انلَّيِبُّ «د: یگو لو اسماء
ْ
ْمِس  بِال )؛ ی(بخار »ُكُسوِْف الشَّ

 .»دن برده دستور داد، به آزاد کرید گرفتگیھنگام خورش ج امبریپ«
به حالت ترس، بلند  ج امبرید گرفته شد؛ پیخورش«د: یگو سیاشعر یو ابوموس

ن یتر یرا با طوالن یامت برپا شود؛ پس به مسجد آمد و نمازیم آن داشت که قیشد؛ ب
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». ده بودمیند ین حالتیچ وقت او را در چنیکه ھ یام و رکوع و سجود خواند به طوریق
 ).یی، مسلم و نسا ی(بخار

الُٰة «د: یکه بانگ دھد و بگو یشد، مستحب است کس ید گرفتگیو ھرگاه خورش اَلصَّ
ْمُس يلَعٰ «د: یگو ببن عمر عبدالله». نماز بر پا است«؛ »ٰجاِمَعةٌ  ا ُكِسَفِت الشَّ َ�ْهِد  لَمّٰ

الَٰة ٰجاِمَعةٌ َي نُوْدِ  ج رَُسْوِل اهللاِ  د یخورش یوقت«)؛ یینسا، مسلم و ی(بخار »: ِانَّ الصَّ
 ».]نماز برپا است«که: داد، ندا داده شد  یرو ج امبریدر زمان پ یگرفتگ

نفل،  ی، دو رکعت نماز ھمانند نمازھایدگرفتگیسّنت است که به ھنگام خورش
بلند خوانده شود و بدون خطبه،  یآن که قرائِت در آن، با صدا یبدون اذان و اقامه و ب

فه، یکه سلطان [خل یا کسی  خواند و یه نماز جمعه را با مردم مک یشنمازیبا امام و پ
 یس جمھور] او را مأمور ساخته است، خوانده شود؛ بلکه به ھنگام برگزارییپادشاه، ر

الُٰة ٰجاِمَعةٌ «نماز فراخوانده شوند:  ین به سوی، مردم چنیدگرفتگینماز خورش ؛ »اَلصَّ

ْمُس يلَعٰ «د: یگو برا عبدالله بن عمری؛ [ز»نماز برپا است« ا ُكِسَفِت الشَّ َ�ْهِد  لَمّٰ
الَٰة ٰجاِمَعةٌ َي نُوْدِ  ج رَُسْوِل اهللاِ  در  ید گرفتگیھرگاه خورش«، مسلم)؛ ی(بخار »: ِانَّ الصَّ

الُٰة ٰجاِمَعةٌ « شد که: یداد، ندا داده م یم یرو ج امبریزمان پ  .»نماز برپا است«؛ »اَلصَّ
بانگ دھد و  ی، اتفاق افتاد، مستحب است که کسیدگرفتگین رو، ھرگاه خورشیاز ا

 . »الصالة جامعة«د: یبگو
مردم، دو رکعت  یاتفاق افتاد، امام برا یدگرفتگیخورش ی دهیبه ھر حال؛ ھرگاه پد

ن طور که در ھر ید؛ اینفل، بدون اذان و اقامه برگزار نما یر نمازھاینماز ھمانند سا
ا آھسته خواندن قرائت در ید؛ و در مورد بلند خواندن یک رکوع و دو سجده نمایرکعت، 

احناف، اختالف نظر وجود  ینظران فقھ ان علماء و صاحبی، در میدگرفتگینماز خورش
 ید با صدایبا یدگرفتگین باور است که قرائت نماز خورشیبر ا /فهیدارد؛ امام ابوحن

بلند  ید با صدایبا برآنند که قرائت /و امام محمد /وسفیآھسته باشد و امام ابو
 باشد.]

 ھا، آن ی دن رکوع و سجدهیگردان یو طوالن یدگرفتگینمودن نماز خورش یو طوالن
، قرائت و یدگرفتگیامام، سّنت است که در نماز خورش یبرا یعنیباشد؛ [ یسّنت م

د،] اگر یگرداند و چون امام از نماز فارغ گرد یرکوع و سجده را در ھر رکعت آن، طوالن
ستاده و یا به حالت اید و یتواند نشسته و رو به قبله، شروع به دعا کردن نما یم خواست



 ٣٧٧  نماز کتاب

ستاده و رو به مردم دعا کردن،] یوه [این شیرو به مردم، به دعا کردن مشغول شود؛ و ا
د، به طور یکه خورش آنگاهند تا ین بگویآم یو یز بر دعایھا ن یبھتر است؛ و مقتد

 دا گردد.یان و ھویکامل، نما
که سلطان او را به  یا کسی، امام [جمعه و یدگرفتگیدر نماز خورش چه چنانو اگر 

نماز  یینماز مأمور ساخته است،] حضور نداشت، در آن صورت، مردم به تنھا یبرگزار
َمخوف و ترسناک  یکید آمدن تاری، پدیرا بخوانند؛ ھمانند ماه گرفتگ یدگرفتگیخورش

را یم و وحشت، [بر اثر زلزله، صاعقه و ...؛ زیھراس و بد و ترس و یدر روز، وزش باد شد
َمخوف و ترسناک در روز،  یکید آمدن تاری، پدیبرپا کردن جماعت در نماز ماه گرفتگ

باشد، بلکه  یره، سّنت نمید و ترس و ھراس بر اثر زلزله و صاعقه و غیوزش باد شد
از به یجد، نماز بخوانند و نو بدون جماعت و در منازل و مسا ییبه تنھاھا  آن مردم در

و  ج را ثابت نشده است که رسول خدایست؛ زیبه صورت جماعت نھا  آن یبرگزار
 ره، در مسجد جمع شده باشند.یو غ نماز خسوف ی، برانماز کسوفمانند  شصحابه

 ، خطبه وجود ندارد.یدگرفتگیناگفته نماند که در نماز خورش
ز یگر به جز گزاردن نماز نید یال و رفتار، اعمیو ماه گرفتگ یدگرفتگیو در خورش

َقَمَر آ«فرمود:  ج د: رسول خدایگو لشهیوجود دارد؛ عا
ْ
ْمَس َو ال ٰتاِن ِمْن يَ ِانَّ الشَّ

ٰ يٰ آ ٰ حِلَ َ�ْ اِت اِهللا ال  يٰ ِسٰفاِن لَِموِْت اََحٍد وَّ ال
َ
ِ �ْ اتِِه؛ فَاِٰذا َرأ فَاْدُعوا اَهللا َو َصلُّْوا َو  َك،تُم ٰذل

قُْوا خداوند ھستند؛ و  یھا د و ماه، دو نشانه از نشانهیگمان خورش یب«)؛ ی(بخار »تََصدَّ
 شوند؛ پس ھرگاه گرفتن یچ کس گرفته نمیھ یا زندگید آن دو به خاطر مرگ یترد یب

 .»دید و صدقه بدھید و نماز بخوانید، دعا کنیدیرا دھا  آن

ِعٰتاقَِة يِفْ  ج لََقْد اََمَر انلَّيِبُّ «د: یگو لو اسماء
ْ
ْمِس  بِال )؛ ی(بخار »ُكُسوِْف الشَّ

 .»، به آزاد کردن برده دستور دادندیدگرفتگیبه ھنگام خورش ج امبریپ«
ھا،  یسّنت است که به ھنگام سخت یھر کس یشتر گذشت، برایپ که ھمچنانو 

 ھا، آن و امثال ید، زلزله، خرابیشدھا، وزش باد  ا، صاعقهیحوادث ناگوار، نزول بال
 د:یفرما ید؛ چون خداوند میشگاه خداوند، دعا نمایاز پ یخالصانه و با تضّرع و زار

﴿ ْ ُسَنا تََ�َُّعوا
ۡ
که به عذاب ما  ید ھنگامیآنان چرا نبا« ]٤٣[األنعام:  ﴾فَلَۡوَ�ٓ إِۡذ َجآَءُهم بَأ

 .»ند، خشوع و خضوع کنند؟یآ یگرفتار م
شگاه خدا، سّنت است که به صورت یمواقع حوادث و نوازل، عالوه بر دعا در پو در 
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ت شده است که یرا روای، نماز بخوانند تا انسان از خدا غافل نماند؛ زییو تنھا یانفراد
ت شده است که ین، روایآورد؛ و ھمچن یم یبه نماز رو ین مواقعیدر چن ج امبریپ

ْ «فرمود:  یشد و م یتوجه نماز مم ج امبرید، پیوز یم یھرگاه باد سخت ُ  اَللُّٰهمَّ ِاِ�ّ ل
َ
َك اَْسأ

ٰها َو رَشَّ ٰما �ِ َك  ٰما اُرِْسلَْت بِِه؛ َو اَُعوُْذبِ ْ�َ ٰها َو خَ يْ  ٰما �ِ ْ�َ خَ  ٰها َو رَشَّ ٰما اُرِْسلَْت بِِه. يْ ِمْن رَشِّ
ٰها رِ 

ْ
ٰها رِ �ٰ اَللُّٰهمَّ اْجَعل

ْ
َْعل

َ
ر آنچه در آن است و یر آن را و خیخداوندا! خ«؛ »اً ْ� احاً وَّ الٰ جت

اش گذاشته شده است، از تو مسألت دارم؛ و از  که به عھده یا فهیت و وظیر مأموریخ
اش واگذار شده و  که به عھده یتیشّر آن و شّر آنچه که در آن وجود دارد و شّر مأمور

 یباد راحت و خوش برم. خداوندا! آن را یآن فرستاده شده است، به تو پناه م یبرا
 .]»گردان نه باد عذاب
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 اِالسِتسَقاء َباُب 

 
َ

  وَ  ؛مَجَاَعةٍ  َغ�ِ  ِمن َصَالةٌ  هل
َ

  اخلُُروجُ  �َستَِحبُّ  وَ  ؛ِاسِتغَفارٌ  هل
َ

يَّامٍ  ثََالثَةَ  هل
َ
 ِ�يَاٍب  يِف  ُمَشاةً  �

و َغِسيلَةٍ  َخلقةٍ 
َ
َعةٍ  أ   هِ لّٰ ـلِ  َخاِشِع�َ  ُمتََواِضِع�َ  ُمتََذلِِّل�َ  ُمَر�َّ

َ
 ،ُرُؤوَسُهم نَاِكِس�َ  ،َ�َعاىل

ِم�َ  َدقَةَ  ُمَقدِّ  .ُخُروِجِهم قَبَل  يَومٍ  لُكَّ  الصَّ
َوابِّ  إِخَراجُ  �َستَِحبُّ  وَ  يُوِخ  ادلَّ طَفالِ  وَ  الِكبَارِ  َوالشُّ

َ
ةَ  يِف  وَ  ؛األ ِس  بَيِت  وَ  َمكَّ  فَيِف  ،الُمَقدَّ

قىَص  َوالَمسِجدِ  احلََرامِ  الَمسِجدِ 
َ
يًضا َذالَِك  يَنبَيِغ  وَ  ؛َ�تَِمُعونَ  األ

َ
هِل  أ

َ
 َصَ�  انلَّيِبِّ  َمِدينَةِ  ِأل

 .َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ 
نُونَ  ،الِقبلَةَ  ُمستَقِبِل�َ  ُ�ُعودٌ  َوانلَّاُس  يََديهِ  َرافًِعا الِقبلَةِ  ُمستَقِبَل  اِإلَمامُ  َ�ُقومُ  وَ   ىلَعَ  يَُؤمِّ
ا ُ�َلًِّال  َغَدقًا ُمِر�ًعا َمِر�ئًا َهِنيئًا ُمِغيثًا َغيثًا ِقنَااسْ  اَللَُّهمَّ : «َ�ُقوُل  ُداَعئِه  وَ  »:َدائًِما َطبًَقا َسحًّ

شبََهه َما
َ
ا أ و رِسًّ

َ
  وَ  ؛رَِداءٍ  قَلُب  ِ�يهِ  لَيَس  وَ  .َجهًرا أ

َ
ه ال ٌّ  َ�رُضُ  .ِذ�ِّ



 

 
 رامون نماز استسقاء [طلب باران]یباب: پ

وجود دارد که  ی[طلب باران]، نماز استسقاء ی،] برا/فهیدگاه امام ابوحنی[از د
اران، عبارت را طلب بیشود؛ [ز ی] گزارده مییو تنھا یبدون جماعت [و به صورت انفراد

و رفاه و وفور نعمت از  یجاد آبادانیا یدن باران برایاست از:] استغفار [و طلب بار

ْ ٱَ�ُقۡلُت ﴿ د:یفرما یرا خداوند بلندمرتبه میخداوند، ز اٗر� ۥَر�َُّ�ۡم إِنَّهُ  ۡسَتۡغفُِروا  ١٠َ�َن َ�فَّ
َمآءَ ٱيُۡرِسِل  ٰٖت  ١١َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر� لسَّ ۡمَ�ٰٖل َوَ�نَِ� َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم َج�َّ

َ
َوُ�ۡمِدۡدُ�م بِأ

نَۡ�ٰٗر�
َ
ش طلب آمرزش یام: از پروردگار خو شان گفتهیو بد« ]١٢-١٠[نوح:  ﴾١٢َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم �

و برکت را ر یپرخ یھا د، خدا از آسمان، بارانین کنیار آمرزنده است؛ و اگر چنید که او بسیکن
 یدھد و باغھا یم یاریکندو  یو فرزندان ، شما را کمک م ییدارا یباراند و با اعطا یم یاپیپ

 .]»گذارد یارتان میپرآب، در اخت یسازد و رودبارھا یشما م ی سرسبز و فراوان، بھره
 یھا اده و در جامهی[طلب باران]، پ» استسقاء« یو مستحب است که مردم برا

 یو فروتنانه و خاشعانه برا یوندخورده و با تذّلل و خاکساریا پیشسته شده  ی کھنه
در  یاند، سه روز [پ ن افکندهییش را به پایخو یکه سرھا یخداوند بلندمرتبه و در حال

 ند.یرون آی] بیخارج از آباد یمکان ی، به سویپ
بدھند. و ، صدقه »استسقاء« یرون آمدن برایش از بیو مستحب است که ھر روز، پ

سال و کودکان  رمرداِن بزرگیان، پیش، چھارپاین مستحب است که به ھمراه خویھمچن
 یباز و صحرا یفضا یرون آورند. [و مستحب است که امام، ھمراه با مردم به سویرا ب

که مردم در خود  المقدس تیبو  مکرمه ی مکهند، به جز] در یایرون بیکنار شھر ب
 [و طلب باران] جمع گردند. استسقاء یبرا ،یمسجداالقصو  مسجدالحرام

 ج یمسجدالنبز مستحب است که در یمنوره ن ی نهیساکنان مد ین برایو ھمچن
آسمان]  یش را [به سویخو یھا که دست یجمع شوند. و امام رو به قبله و در حال

به صورت نشسته و رو به  یو یز بر دعایستد و مردم نیایدعا ب یبلند کرده است، برا
 ند.ین بگویله آمقب

عاً، �ْ ئاً، َمرِ �ْ ئاً، َمرِ يْ ثاً، َهنَ يْ ثاً ُمغِ يْ اَللُّٰهمَّ اْسِقٰنا �َ «د: ین بگویش چنیخو یو امام در دعا
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و باران پر آب  یبخش از سخت ییپروردگارا! باران رھا«؛ »َغَدقاً، ُ�َلًَّال، َسّحاً، َطبَقاً، ٰدائِماً 
و  یزان و جاریر و گسترده، ریفراوان پوشاننده، فراگاھان و یگ ی و گوارا و سبزکننده

 .»وسته به ما عطا کنیپ
ن که ین دعا بخواند؛ [مثل ایه ایشب ییا بلند، دعاھایتواند به صورت آھسته  یو م

، اٰعِجًال �َ ْ�َ ثاً نٰافِعاً �َ يْ ثاً ُمغِ يْ اَللُّٰهمَّ اْسِقٰنا �َ «د: یبگو َو َك ِعٰبادَ آِجٍل، اَللُّٰهمَّ اْسِق ْ�َ ٰضارٍّ
مَ َك بََ�َ  َوايْحِ َك َوا�رُْشْ رمَْحَتَ َك بَٰهائِمَ 

ْ
َغِ�ُّ يِّ ال

ْ
 اُهللا ال

َّ
ٰ ِاهٰلَ ِاال ُْن  َت؛ اَللُّٰهمَّ اَنَْت اُهللا ال

َ
َو �

 َعلَ 
ْ

ُفَقٰراُء، اَنِْزل
ْ
غَ يْ ال

ْ
 ِايلٰ يْ نَا ال

ً
ًة وَّ بَالاٰغ ٰا قُوَّ

َ
َت نل

ْ
ا! ما را یبار خدا«؛ »ْ�ٍ حِ  َث َواْجَعْل ٰما اَنَْزل

راب یا! سیر. بار خدایضرر؛ زود نه د یار بارنده، نفع رسان و بیراب گردان با باران بسیس
ش را و زنده گردان یانت را و منتشرگردان رحمت خویگردان بندگانت را و چھارپا

از و ین یست؛ تو بیجز تو ن یالله؛ معبود ییا! تویش را. بار خدایخو ی ن مردهیسرزم
ازمند و محتاج؛ فرود آور بر ما باران را و بگردان آنچه را که نازل یو ما ن یتوانگر
که تو خود  یبه مطلوب تا مدت زمان یا و رساننده ییرویبر ما، ن یا دهیگردان

 .»یخواھ یم
 ن دعا را بخواند:یتواند ا یز میو ن

ٰراِب َو  َعٰذاِب وَّ الٰ َ�ٍق َو الٰ بَالٍٰء َو الٰ َهْدٍم. اَللُّٰهمَّ يلَعَ  ٰي رمَْحٍَة الٰ ُسقْ  ٰي اَللُّٰهمَّ ُسقْ « الظَّ
َوْدِ 

ْ
َجِر َو ُ�ُطْوِن اال اٰكِم َو َمٰنابِِت الشَّ

ْ
ثاً، يْ ثاً ُمغِ يْ ٰنا. اَللُّٰهمَّ اْسِقٰنا �َ يْ ٰنا َو الٰ َعلَ ِة. اَللُّٰهمَّ َحٰوايِلْ يَ اآل
غَ �ْ ئاً، َمرِ �ْ ئاً، َمرِ يْ َهنِ 

ْ
ٰنا ِمَن يْ عاً، َغَد�َقاً، ُ�َلًَّال، َسّحاً، َطبَقاً، ٰدائِماً. اَللُّٰهمَّ اْسِقنَا ال

ْ
َْعل

َ
َث َو الٰ جت

ٰقانِطِ 
ْ
نْ ْ�َ ال ُْوِع َو الضَّ

ْ
َْهِد َو اجل

ْ
ِالِٰد ِمَن اجل

ْ
ِعٰباِد َو ابل

ْ
ْ ِك . اَللُّٰهمَّ ِانَّ باِل

َ
 ِايل

ّٰ
. اَللُّٰهمَّ َك ٰما �َْشُكْوا ِاال

 َعلَ اَ 
ْ

َع َو اَنِْزل ْ َا الرضَّ
َ

ْرَع َو اَِدْر نل َا الزَّ
َ

ٰا ِمْن بََرٰ�ِت  ٰنا بَرَ يْ نِْبْت نل
َ

ٰماِء َو اَنِْبْت نل اٰكِت السَّ
َالِٰء ٰما الٰ  ِشْف�ِ َ�نّٰا ِمَن ابلْ

ْ
َرِْض َو اك

ْ
ُكنَْت بِٰنا َك ِانَّ َك . اَللُّٰهمَّ ِانّٰا �َْستَْغِفرُ كَ ْ�ُ ْ�ِشُف �َ يَ اال
ٰماء َعلَ َ�فّٰ   ساز سالم بن عبدالله /ین دعا را امام شافعی(ا »ٰنا ِمْدٰراراً يْ اراً فَاَرِْسِل السَّ
 ت کرده است).یروا

و بالء و امتحان و  یرانیبرکت و و یخداوندا! باران رحمت باشد نه باران عذاب و ب«
درختان و اھان و یش گیھا و محل رو ا! بر کوهیل. بار خدایو غرق کردن و س یخراب
بخش  ییا! باران رھایرامون ما باشد نه به ضرر ما. بار خدایا! بر پیھا بباران. بار خدا دّره

ر و یاھان و فراوان پوشاننده، فراگیگ ی و باران پر آب و گوارا و سبزکننده یاز سخت
راب گردان و یا! ما را از آن، سیوسته به ما عطا کن. بار خدایو پ یزان و جاریگسترده، ر
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ھا و  نیا! بندگانت و سرزمیدان از رحمتت مگردان. بار خدایما را از محرومان و نوم
اند که  و مشّقت مبتال شده یو تنگ یو گرسنگ یوانات و مردم، به چنان سختیح

م؛ چون نفع و ضرر یآور یت میم و به تو شکایبر یت و شکوه از آن را تنھا به تو میشکا
ر کن. یواناتمان را پر شیکشتزارمان را سبز و پستان ح ا!یتنھا در دست تو است. بار خدا

ن و یزم یھا یھا و فزون راب گردان و از برکتیآسمان، ما را س یھا یو از برکت و فزون
بر  یر از تو کسیو بال را از ما دور کن که غ ین مشّقت و سختیده و ا ینباتات، ما را روز

ا! ی؛ پس خدایا م چه تنھا تو آمرزندهیرا! از تو طلب مغفرت دایست. بار خدایآن قادر ن
 .]»ن و فراوان به ما عطا کنیباران سنگ

[طلب باران،]  »استسقاء«:] در /وسفیو امام ابو /فهیدگاه امام ابوحنیو [از د
د در ین نبایچرخاندِن طرف راسِت رداء به طرف چپ آن، وجود ندارد؛ و ھمچن

 د.یدا نمایحضور پ ی، کافر ذمّ »استسقاء«

طلب کردن بندگان، باران را از خداوند بلندمرتبه در  یعنی: »استسقاء«[به ھر حال، 
طلب و درخواست  یبه معنا استسقاءگر: ید ی؛ به عبارتیو قحط یھنگام خشکسال

نماز و ذکر و  ی لهیو رفاه و وفور نعمت از خداوند به وس یجاد آبادانیا یدن باران برایبار
 است. یدعا و استغفار در خشکسال

امام  یست؛ ولیبا جماعت سّنت ن /فهینماز استسقاء در نزد امام ابوحن
ن باورند که امام، با مردم دو رکعت نماز بگزارند و یبر ا /و امام محمد /وسفیابو

راد کند و در آن، یز پس از نماز، ایبلند بخواند و دو خطبه ن یدر آن، قرائت را با صدا
 رّد مظالم فراخواند.مردم را به استغفار و توبه و 

ن رو، اگر یست؛ از ایز است و واجب نی، خواندن نماز استسقاء، جایو به طور کلّ 
، تنھا به دعا و استغفار بسنده کنند، باز ھم درست یمردم به ھنگام خشکسال چه چنان

را  »استسقاء«اوقات، نماز  یدر برخ ج ده است که رسول خدایاست؛ و ثابت گرد
دن یبار یش برایمنبر خو یجمعه، بر باال یز در روزھایاوقات ن یاند و در برخ خوانده

ثابت  ج اسالم یامبر گرامیاند؛ و ھر دو کار از پ اند و نماز نخوانده باران فقط دعا کرده
 است.

در «گفته است:  /فهین آمده است که امام ابوحنیچن یفقھ یھا و در کتاب
است که  ین معنیبد /فهین سخن امام ابوحنیا ؛»وجود ندارد یاستسقاء، نماز سّنت
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ن و مشّخص وجود ندارد؛ و در استسقاء، خواندن نماز یمع یدر استسقاء، گزاردن نماز
ست که بدون نماز، استسقاء درست نباشد، بلکه ین طور نیباشد و ا یز سّنت مؤّکده نمین
 /و امام محمد /وسفیامام ابو یز اکتفا کرد؛ ولیتوان تنھا به دعا و استغفار ن یم

اند: امام به مردم دو رکعت نماز بگزارد و در آن قرائت را بلند بخواند و دو خطبه  گفته
 د. یراد نمایز پس از نماز، این

اوقات، نماز استسقاء را  یدر برخ ج د: رسول خدایگو »هيهدا«کتاب  ی سندهینو
ن رو، نماز استسقاء، سّنت یردند؛ از اک یز آن را ترک میاوقات ن یخواندند و در برخ یم

 ست.یمؤّکده ن

د: سّنت آن است که بدان مواظبت و یگو »در املختار«در کتاب  یعالمه شام
 باشد. یانگر استحباب آن می، بیشود و انجام و ترک کار یبندیپا

توان استسقاء  یح، نمیث صحید: به خاطر وجود احادیگو یعالمه محمد عاشق الھ
نماز  ی درباره /فهیکرد؛ و الزم است آنچه که از امام ابوحن یمطلق نفرا به طور 

بودِن نماز استسقاء حمل شود نه به » سّنت مؤّکده« یاستسقاء نقل شده است، به نف
ست، یفه، سّنت مؤکده نینماز استسقاء در نزد امام ابوحن یعنیمطلق سّنت بودن آن؛ 

 بلکه مستحب است.
ب است ین ترتی، بدوسف و امام محمدیدگاه امام ابوید نماز استسقاء از یچگونگو 

که  یکنار شھر در حال یباز و صحرا یفضا یشنماز، ھمراه با مردم به سویکه امام و پ
 یخداوند بلندمرتبه، و در حال یو فروتنانه و خاشعانه برا یاند با تذّلل و خاکسار ادهیپ

 ند. یرون آیاستسقاء باند، به نماز  ن افکندهییش را به پایخو یکه سرھا
ز بلند بخواند و یامام، ھمراه نمازگزاران، دو رکعت نماز را بگزارد و در آن، قرائت را ن

خطبه،  ید و در اثنایراد نمایمردم، دو خطبه ا یپس از فارغ شدن از نماز، رو به سو
 نییاورد و پاین بییخود را به سمت پا یردا یرورو کند و طرف باالیش را زیخو یردا

مردم  یش را به طرف چپ آن بچرخاند؛ ولیآن را به سمت باال بکشد و طرف راست ردا
را به دعا  یراد خطبه، رو به قبله نموده و ساعاتیش را نچرخانند؛ پس از ایخو یرداھا

نند و به دعا و استغفار و توبه و ِانابه مشغول یقبله بنش یز رو به سویبپردازد؛ و مردم ن
 شوند. 

ف و ناتوان، یکه در نماز استسقاء، به ھمراه خود، افراد ضع و مناسب است
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نه ساز ین افراد، زمیرا حضور ایرون آورند؛ زیز بیرزنان و کودکان را نیرمردان، پیپ
 گردد. یو وفور نعمت و برکت خداوند م یبرطرف شدن خشکسال

قربان د ید فطر و عیع یاست که نمازھا یدرست ھمان وقت و وقت نماز طلب باران،
ن یا چاشتگاه؛ با ایزه یک نی ی بلند شدن آفتاب به اندازه یعنیرد؛ یگ یدر آن انجام م

کراھت دارد، ھا  آن که نماز مستحب در یبه جز اوقات یگریتفاوت که در اوقات د
 توان آن را خواند. یم

امام  ی لهینماز طلب باران، چند روز زودتر به وس یو مستحب است که خبر برگزار
ان مردم، اعالم شود و مردم را به توبه و طلب بخشش از خداوند و یشنماز در میو پ

را یھا دعوت کند؛ ز یو ترک دشمن یکوکاریبرگرداندن حق به صاحب حق و روزه و ن
و کم شدن نعمت و برکت  یش آمدن خشکسالیساز پ نهیگناه و ستم و ترک عبادات، زم

 گردند.] یخداوند م
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 الَخوِف  َصَالةِ  َباُب 

و َغرقٍ  خِبَوِف  وَ  َعُدوٍّ  حِبُُضورِ  َجائَِزةٌ  ِ�َ 
َ
َالةِ  يِف  الَقومُ  َ�نَاَزعَ  إَِذا وَ  ؛َحرقٍ  أ  َخلَف  الصَّ

خرَ  يَُص�ِّ  وَ  الَعُدوِّ  َزاءِ بِاِ  َواِحَدةً  :َطائَِفَت�ِ  ُهمَ�يَجَعلُ  ،َواِحدٍ  إَِمامٍ 
ُ
نَ  َر�َعةً  ،یبِاأل  وَ  اثلُّنَاِ�يَّةِ  مِّ

َ�اِ�يَّةِ  ِمنَ  َر�َعتَ�ِ  وِ  الرُّ
َ
  َهِذهِ  تَميِض  وَ  ؛الَمغرِِب  أ

َ
 بِِهم فََص�َّ  ؛تِلَك  َجاَءت وَ  ُمَشاةً  الَعُدوِّ  ِاىل

  فََذَهبُوا ؛وَحَده َسلَّمَ  وَ  بيَِقَ  َما
َ

  َجاَءِت  ُ�مَّ  ؛الَعُدوِّ  ِاىل
َ

و�
ُ
وا وَ  األ َ�مُّ

َ
 وَ  َسلَُّموا وَ  قَِراَءةٍ  بَِال  أ

خر َجاَءِت  ُ�مَّ  .َمَضوا
ُ
 َصلَّوا ،اخلَوُف  ِاشتَدَّ  إِن؛ و  بِِقَراَءةٍ  بيَِق  َما َصلَّوا ،َشاُءوا إِن ؛یاأل

  بِاِإليَماءِ  یفَُرادَ  ُركبَانًا
َ

يِّ  ِاىل
َ
ُز لَم وَ  .قََدُروا ِجَهةٍ  أ

َ
 مَحُل  �َستَِحبُّ  وَ  ؛َعُدوٍّ  ُحُضورِ  بَِال  جت

َالِح  َالةِ  يِف  السَّ  .اخلَوِف  ِعندَ  الصَّ
َالةِ  يِف  يَتَنَازَُعوا لَم إِن وَ  فَضُل  ،َواِحدٍ  إَِمامٍ  َخلَف  الصَّ

َ
 ِمثَل  بِإَِمامٍ  َطائَِفةٍ  لُكِّ  َصَالةُ  ،فَاأل

مِن  َحالَةِ 
َ
 .األ
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و اجماع  یم و سّنت نبویل قرآن کری[نماز خواندن به ھنگام خوف و ترس، به دل

�َذا ُكنَت �ِيِهۡم ﴿ د:یفرما یاست؛ خداوند بلندمرتبه م یک عمل شرعی، یاّمت اسالم
َ�ۡمَت لَُهُم 

َ
لَٰوةَ ٱفَأ ۡسلَِحَتُهۡمۖ فَإَِذا َسَجُدواْ فَۡلَيُكونُواْ  لصَّ

َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
َعَك َوۡ�َأ فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ ّمِۡنُهم مَّ

ُخذُ 
ۡ
ْ َمَعَك َوۡ�َأ ْ فَۡلُيَصلُّوا ۡخَرٰى لَۡم يَُصلُّوا

ُ
ِت َطآ�َِفٌة أ

ۡ
ْ ِمن َوَرآ�ُِ�ۡم َوۡ�َأ ِحۡذرَُهۡم  وا

ۡسلَِحَتُهۡمۗ 
َ
و نماز (خوف) را  یانشان بودیامبر) در میپ یکه (ا ینزما« ]١٠٢[النساء:  ﴾َوأ
خود را به ھمراه  ی د که اسلحهیستند و بایاز آنان با تو به نماز با یا ، دستهیشان بپاداشتیبرا

ند و یکه (نصف) نماز را با تو خواندند شما را از دشمنان محافظت نما یداشته باشند. و وقت
اط خود را یستند و احتیند و با تو به نماز ایایاند، ب اندهگر که ھنوز نماز را نخوید یا دسته

 .»خود را به ھمراه داشته باشند ی مراعات کنند و اسلحه

 «فرموده است:  ج امبریو پ
َ
ْ  تُُمْوِ�ْ �ْ َصلُّْوا َكٰما َرأ گونه نماز  آن«)؛ ی(بخار »اَُصِ�ّ

 .»خوانم ید من نماز مینیب ید که میبخوان
، نماز خوف و ترس را یارانش بعد از ویو  ج امبریاست که پ ین در حالیو ا
توانند  یز بر آن منعقد شده است؛ خوانندگان محترم، میاند؛ پس اجماع ن خوانده

، ٨٣٩ند: مسلم ح ین منابع جستجو نمایات مربوط به نماز خوف را در ایث و روایاحاد
، ٨٤١، مسلم ح ١٧١ح  یی، نسا٥٦١ح  ی، ترمذ١٢٣٠، ابوداود ح ٩٤٢ح  یبخار
 ]١٧٥ح  ییو نسا ٨٤٠، مسلم ح ١٤٥٦ح  یی، نسا٥٦٢ح  ی، ترمذ٤١٣١ح  یبخار

از حمالت  یز است که دشمن حاضر باشد [و ترس و نگرانیجا یدر صورت نماز خوف
 وجود داشته باشد. یا آتش سوزیم غرق شدن و یا] بیابد] و [یدشمن شّدت 

از  یورش آورد و ترس و نگرانیدد و دشمن گر یط، بغرنج و بحرانیو ھرگاه [شرا
ک امام با یز در مورد گزاردن نماز در پشت سر یابد و] مردم نیحمالت دشمن، شّدت 

م یرا به دو دسته تقسھا  آن گر، تنازع و کشمکش نمودند، در آن صورت امامیھمد
تاده و] سیگر، [در پشت سر امام اید ی ستند و دستهیدر مقابل دشمن با یا د؛ دستهینما

[ھمانند نماز صبح] و دو رکعت از  یدو رکعت یک رکعت از نمازھایھا  آن امام، ھمراه
، ھمانند نماز] مغرب بخواند؛ [و چون امام، سرش را یا [سه رکعتی یچھار رکعت ینمازھا
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 یچھار رکعت یو رکعِت دوِم نمازھا یدو رکعت ین رکعت اول در نمازھایدّوم ی از سجده
دشمن رفته  ی اده، به مقابلهیپ یدفاع و] با پا ین گروه [برایبلند نمود،] ا یا سه رکعتی

خواند  ینماز را م ی مانده یباق ھا، آن رند و امام بایگ یگر پشت سر امام قرار میو گروه د
ن گروه، سالم یا یدھد؛ [ول یخواند و] سالم م ی[تشّھد را م یی، امام به تنھاآنگاهو 
دشمن رفته و گروه  ی ن گروه، دوباره به مقابلهیام سالم داد،] ادھند؛ و ھرگاه ام ینم
رسانند؛ و  یان میگردند و نمازشان را بدون قرائت به پا یل نماز برمیتکم یبرا یاول
روند؛  یدشمن م ی دفاع به مقابله یدھند و برا یخوانند و] سالم م یتشّھد م آنگاه[

ش را ینماز خو ی مانده یتوانند باق یم -اگر خواستند  -گردند و  یسپس گروه دوم برم
 با قرائت بخوانند [و پس از آن تشّھد بخوانند و سالم بدھند.]

که به خاطر شّدت  یاد شد؛ [به طوریجنگ ز ی و اگر ترس از دشمن در جبھه
نماز جماعت ممکن نبود،] در آن  ی ر و اقامهیدرگ یم کردن افراد نظامی، تقسیریدرگ

ا پشت بدان،] و به یھستند [رو به قبله  یطیدر ھر حال و شرا ،ھا آن ک ازیصورت ھر 
 ماء و اشاره، نمازشان را بخوانند.یو با ا ییتوانند به تنھا یاده،] میا پیصورت سواره [

 ست.یز نیکه دشمن حاضر نباشد، جا یو نماز خوف، در صورت
 ی اسلحه و به ھنگام ترس [از دشمن،] مستحب است که نمازگزاران در حالت نماز،

 ند.یش را حمل نمایخو
گر تنازع و یک امام، با ھمدیمردم در مورد گزاردن نماز در پشت سر  چه چنانو اگر 

ت خود را یکه امن یکشمکش ننمودند، در آن صورت بھتر آن است که ھمانند حالت
 جدا و مستقل، با جماعت بخوانند. یابند، ھر گروه نمازشان را با امامی یبازم

م بود، در آن صورت دو رکعت، با گروه اول و یامام مق چه چنان[ناگفته نماند که اگر 
ک رکعت با یو  یدو رکعت، با گروه دوم بخواند. و در نماز مغرب، دو رکعت با گروه اول

 شود. یگروه دوم خوانده م
 یاثناا در ینماز به جنگ و کارزار پرداختند و  ینمازگزار، در اثنا یو اگر افراد نظام

اند.  شده ریعمل کثرا مرتکب یگردد؛ ز ینماز راه رفتند، در آن صورت نمازشان باطل م
ش ی، نتوانند نماز خویورش آورد و حمله نمود که افراد نظامی یا و اگر دشمن به گونه
بگزارند، در آن صورت  ییا به تنھایا با اشاره و به صورت جماعت یرا با رکوع و سجده، 

 »احزاب«ش را در جنگ ینماز خو ج را رسول خدایر اندازند؛ زیه تأخش را بینماز خو
 اورند.]یآن را ب یافتند، قضایا اشاره را یر انداخت. و ھرگاه توان رکوع و سجده، یبه تأخ
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  َباُب 

َ
 الَجَناِئِز  حَکاِم أ

نُ  وَ  ؛قَِليًال  َرأُسه رَ�عُ يُ  وَ  ؛االِسِتلَقاءُ  َجازَ  وَ  ؛يَِميِنه ىلَعَ  الُمحترََضِ  تَوِجيهُ  �َُسنَّ   بِِذكرِ  يُلَقَّ
َهاَدتَ    وَ  إحِلَاٍح  َغ�ِ  ِمن ِعنَده �ِ الشَّ

َ
  :ِ�يَل  وَ  ؛َمرُشوعٌ  ،الَقربِ  يِف  تَلِقينُه وَ  .بَِها يُؤَمرُ  ال

َ
نُ  ال  ؛يُلَقَّ

  :ِ�يَل  وَ 
َ

  وَ  بِه يُؤَمرُ  ال
َ

 .َعنهُ  يُنَ�  ال
قِرَ�اءِ  �َستَِحبُّ  وَ 

َ
ُخوُل  ،ِجَ�انِهِ  وَ  الُمحتَرَضِ  ِأل  وَ  �س ُسوَرةَ  ِعنَده يَتلُونَ  وَ  ؛َعلَيهِ  ادلُّ

 .ِعنِدهِ  ِمن َوانلَُّفَساءِ  احلَائِِض  إِخَراِج  يِف  َواختَلَُفوا ؛الرَّعدِ  ُسوَرةُ  استُحِسنَ 
َض  وَ  حِليَاهُ  ُشدَّ  ،َماَت  فَإَِذا ُضه َ�ُقوُل  وَ  َعينَاهُ  ُ�مِّ  اهللاِ  رَُسولِ  ِملَّةِ  ىلَعَ  وَ  اهللاِ  �ِسمِ « :ُمَغمِّ

مَره َعلَيهِ  �رَسِّ  اَللَُّهمَّ  ؛َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َصَ� 
َ
ل وَ  أ سِعدهُ  وَ  بَعَده َما َعلَيهِ  َسهِّ

َ
 َواجَعل بِِلَقائَِك  أ

هِ  َخَرجَ  َما
َ

ا َخً�ا ِايل  ».َعنهُ  َخَرجَ  ِممَّ
  َحِديَدةٌ  بَطِنه ىلَع  وَضعُ يُ  وَ 

َّ
  وَ  جِبَنبَيهِ  يََداهُ  تُوَضعُ  وَ  ؛يَنتَِفخَ  ئِلَال

َ
 ىلَعَ  وَضُعُهَما َ�ُوزُ  ال

  وَ  ؛يُغَسَل  َحىتَّ  ِعنَدهُ  الُقرآنِ  قَِراَءةُ  تَ�َرهُ  وَ  ؛َصدرِهِ 
َ

ل وَ . بَِموتِه انلَّاِس  بِِإعَالمِ  بَأَس  ال  ُ�َعجَّ
�رٍ  ىلَعَ  َماَت  َكَما َ�يُوَضعُ  ؛بِتَجِهِ�ه رٍ  رَسِ َصحِّ  ىلَعَ  ِا�ََّفَق  َكيَف  يُوَضعُ  وَ  ؛ِوتًرا ُ�َمَّ

َ
 �ُسرَتُ  وَ  ؛األ

  ءَ ويُضِّ  وَ  ِ�يَابِه َعن ُجرِّدَ  ُ�مَّ  َعوَرتُه
َّ

ن إِال
َ
  َصِغً�ا يَُ�ونَ  أ

َ
َالةَ  يَعِقُل  ال  وَ  َمضَمَضةٍ  بَِال  الصَّ

  ِاسِتنَشاقٍ 
َّ

ن إِال
َ
و �ِِسدرٍ  ُمغً�  َماءٌ  َعلَيهِ  ُصبَّ  وَ  ؛ُجنُبًا يَُّ�ونَ  أ

َ
  وَ  ُحرٍض  أ

َّ
 ُهوَ  وَ  فَالُقَراحُ  إِال

 يَِصَل  َحىتَّ  َ�يُغَسُل  �ََسارِهِ  ىلَعَ  يُضَجعُ  ُ�مَّ  ؛بِاخِلطِ�ِّ  حِليَتُه وَ  َرأُسه يُغَسُل  وَ  ؛اخلَالُِص  الَماءُ 
  الَماءُ 

َ
جِلَس  ُ�مَّ  َكَذالَِك  يَِميِنه ىلَعَ  ُ�مَّ  ؛ِمنهُ  اتلَّخَت  يَِ�  َما ِاىل

ُ
هِ  ُمسنًَدا أ

َ
 بَطنَه َمَسحَ  وَ  ؛ِايل

ُف  ُ�مَّ  ؛ُغسلُه ُ�َعد لَم وَ  َغَسلَه ،ِمنهُ  َخَرجَ  َما وَ  َرِ�يًقا ِتِه يَ حِلْ  ىلَعَ  احلَنُوُط  ُ�َعُل  وَ  بِثَوٍب  يُنَشَّ
َوايَاِت  يِف  الُقطِن  ِاسِتعَماُل  الُغسِل  يِف  لَيَس  وَ  ؛َمَساِجِده ىلَعَ  الاَكفُورُ  وَ  َرأِسهو  اِهَرةِ  الرِّ  وَ  .الظَّ
 
َ

  وَ  َشعُره وَ  ُظفُره ُ�َقصُّ  ال
َ

 .حِليَتُه وَ  َشعُره �رَُسحُ  ال
ةُ 
َ
َالفِه َزوَجَها تَغِسُل  َوالَمرأ مِّ  ؛خِبِ

ُ
ِ  َكأ

َ
  الَودل

َ
ةٌ  َماتَت لَو وَ  .َسيَِّدَها تَغِسُل  ال

َ
 الرَِّجالِ  َمعَ  ِامَرأ

ُموَها رقَةٍ  َكَعكِسه َ�مَّ مَ  ،َ�َرمٍ  رَحمٍ  ُذو وُِجدَ  إِن وَ  ؛خِبِ  ،الُمشلِكُ  اخلُنىَث  َكَذا وَ  ؛ِخرقَةٍ  بَِال  ُ�مِّ
مَ  َوايَةِ  َظاِهرِ  يِف  ُ�مِّ ةِ  لِلرُِّجِل  َ�ُوزُ  وَ  ؛الرِّ

َ
  وَ  ؛�َشتَِهيَا لَم َصِبيَّةٍ  وَ  َصيِبٍّ  تَغِسيُل  َوالَمرأ

َ
 بَأَس  ال

 .الَميِِّت  بِتَقِبيِل 
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ِه�ُ  ،الرَُّجِل  ىلَعَ  وَ 
َ

تِه جت
َ
ا لَو وَ  ِامَرأ َصحِّ  يِف  ُمعرِسً

َ
  َمن وَ  ؛األ

َ
  َماَل  ال

َ
 َمن ىلَعَ  فََكَفنُه ،هل

ُب  َمن يُوَجد لَم إِن وَ  ؛َ�َفَقتُه ُمهتَلزِ  ِ
َ

إِن ؛الَمالِ  بَيِت  فيَِف  ،َ�َفَقتُه َعلَيهِ  جت
و ِعجًزا يُعِط  لَم فَ

َ
 أ

ُل  وَ  ؛انلَّاِس  َ�َعَ�  ،ُظلًما
َ
ُ  �َسأ

َ
  َمن اتلَّجِه�َ  هل

َ
 .هَغ�ُ  َعلَيهِ  يَقِدرُ  ال

ا ِلَفافَهٌ  وَ  إَِزارٌ  وَ  قَِميٌص  :ُسنَّةً  الرَُّجِل  َوَ�َفنُ   وَ  إَِزارٌ  :َوِ�َفايَةً  ؛َحيَاتِه يِف  يَلبَُسه اَكنَ  ِممَّ
َل  وَ  ؛ِلَفافَةٌ    الَقرنِ  ِمنَ  ،َوالِلَفافَةِ  اِإلَزارِ  ِمنَ  لُكٌّ  وَ  .الُقطِن  ِمنَ  ابِليَاُض  فُضِّ

َ
  وَ  ؛الَقَدمِ  ِاىل

َ
 ال

  وَ  ُ�مٌّ  ِلَقِميِصه ُ�َعُل 
َ

  وَ  ِدخِر�ٌص  ال
َ

  وَ  َجيٌب  ال
َ

طَرافُه تَُ�فُّ  ال
َ
 يِف  الِعَماَمةُ  تَ�َرهُ  وَ  ؛أ

َصحِّ 
َ
ةُ  تَُزادُ  وَ  ؛ِانتَِشارُهُ  ِخيَف  إِن ُعِقدَ  وَ  يَِميِنه ُ�مَّ  �ََسارِهِ  ِمن لُفَّ  وَ  ؛األ

َ
نَّةِ  يِف  الَمرأ  مِخَاًرا ،السُّ

 َصدرَِها ىلَعَ  َضِفَ�تَ�ِ  ،َشعُرَها ُ�َعُل  وَ  .مِخَاًرا ،الِكَفايَةِ  يِف  وَ  ؛ثَديَيَها لَِر�ِط  ِخرقَةً  وَ  لِوَجِهَها
َت  فَوقَه اخِلَمارُ  ُ�مَّ  ؛الَقِميِص  فَوَق 

َ
رُ  وَ  .فَوَ�َها اخِلرقَةُ  ُ�مَّ  ؛الِلَفافَةِ  حت َمَّ �َفانُ  جتُ

َ
ن قَبَل  ِوتًرا األ

َ
 أ

وَرةِ  َوَ�َفنُ  .ِ�يَها يُّدَرجَ  ُ  .يُوَجدُ  َما :الرضُّ
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ده و بر او یعمرش رس یانیکه در حالِت احتضار و لحظات پا یسّنت است، شخص

ْتَرضَ ده است [یمرگ، آشکار گرد یھا نشانه ش قرار داده ی] راست خوی]، بر [پھلوحمُ
ز است که بر پشت ین جایده شود.] و ھمچنیقبله گردان یبه سو یشود؛ [و صورت و

بلند  یبه جانب قبله باشد و] سرش اندک یو یکه [پاھا یا ده شود، به گونهیخوابان
 قبله گردد.  یبه سو یو یده شود [تا رویگردان

ان، او را یسته است که اطرافیدر ُشرف مرگ بود، شا یبه ھر حال، ھرگاه کس
او امکان  یبرا ین حالتیچن چه چنانند و یراست، رو به قبله بنما یده بر پھلویخواب

 ش را متوجه قبله بکنند.]ینداشت، در ھمان حالت، کف پاھا
حالِت احتضار و ده و در یمرگ آشکار گرد یھا  که نشانه یو [سّنت است که بر کس

ن ی] تلقال اله االّ اهللا حممد رسول اهللا[ »نيشهادت« یده،] بر ویعمرش رس یانیلحظات پا

[بلند] خوانده شود [به  یدر نزد و »نيشهادت«گونه است که  نی، بدنیروش تلقشود؛ و 
ن، ین شھادتین کننده در تلقیکه شخص ُمْحَتَضر آن را بشنود؛] و شخص تلق یا گونه

ز نشود [و بدو ین نیو اصرار نورزد و شخص ُمْحَتَضر، مأمور به خواندن شھادت یپافشار
جه، گمان ید و در نتینگو» نه«؛ تا شخص ُمْحَتَضر »بخوان«ا ی» بگو«ن گفته نشود: یچن

 نرود. یبد در حق و
 یانیگر را در حالت ِاحتضار و لحظات پاید ی، مسلمانیبه ھر حال، ھرگاه مسلمان

ال اله اال « یعنی »د و اخالصیتوح« ی گفتن کلمه یالزم است او را براند، یعمرش بب

ک بار ی چه چناند؛ و یاو تکرار نما ید؛ و چند بار آن را براین نمایق و تلقی، تشو»اهللا
 ست آن را ادامه بدھد. ین کننده الزم نیاست و تلق یز آن را تکرار کرد، کافیمار نیب

 اهللاُ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سید خدریابوسع
َّ

نُْوا َمْوتٰاُ�ْم الٰ ِاهٰلَ ِاال (مسلم، » لَِقّ
احتضار و مرگ ھستند، ال  که در حال یبه کسان«)؛ یی، ابن ماجه و نسایابوداود، ترمذ

 .»دین کنیاله اال الله را تلق

 »ال اله اال اهللا«ن سخن ُمْحَتَضر، ید است که آخرین امین، به ایبه تلق ج امبریامر پ
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 اُهللا، َدَخَل «فرمود:  ج امبرید: پیگو س. معاذبن جبلباشد
َّ

َمْن اٰكَن آِخُر الَكِٰمِه الٰ ِاهٰلَ ِاال
َنَّةَ 

ْ
باشد، داخل بھشت  ال اله اال اهللا ن سخنشیکه آخر یکس« (ابوداود)؛» اجل

 .]»شود یم
ز مشروع و روا است. [و یشود ن ین مرده [پس از آن که] در قبر نھاده میو تلق

ِ َك نَ �ْ ا فُالُٰن ْ�ُن فُالٍٰن! اُْذُكْر دِ يٰ «ب است که گفته شود: ین ترتی، بدت آنیفیک
َّ

ُكنَْت  يْ اذل
نْ  ِه يِفْ يْ َعلَ  داً رَُّسْوُل اهللاِ يٰ ٰداِر ادلُّ  اُهللا َو اَنَّ ُ�َمَّ

َّ
 ِاهٰلَ ِاال

ّٰ
فرزند  یفالن یا«؛ »ا �َِشٰهاَدِة اَْن ال

ن ین طور که به ای؛ ایا بر آن بودیکه در دن ینین خود را؛ آن دیاد آور دیفالن! به 
.] و »او است ی فرستاده ج ست و محمدین یکه جز الله معبود یدھ یقت گواھیحق

ن کار، یاند: نه بد ز گفتهین ین نشود؛ و برخین به شھادتیاند: در قبر، تلق گفته یبرخ
واجب است و نه ن کار، نه ی: ایعنیگردد؛ [ یم یشود و نه از آن، نھ یفرمان داده م

 ممنوع.]
که در حالت ِاحتضار و لحظات  یگان فردیکان و ھمسایشاوندان و نزدیخو یو برا

ده است [ُمْحَتَضر]، مستحب و یمرگ آشکار گرد یھا ده و بر او نشانهیعمرش رس یانیپا

ند. [و از یرا تالوت نما نياسي ی سورهوارد شوند و در نزد او،  یده است که بر ویپسند

ز شده ین و تجوی، تحس»رعد« ی ز،] خواندن سورهین ینظران متأخر فقھ صاحب ی هیناح

 ِعنَْدُه �ُ ٍض �ْ ٰما ِمْن َمرِ «د: یفرما یم ج امبریاست. [پ
ُ
 ٰماَت رَ �ْقَرأ

ّٰ
اناً وَّ اُْدِخَل َ�رْبُُه �ّٰ س ِاال

ٍض �ْ ْن َمرِ ٰما مِ «ت کرده است: ین روایچن »مسند الفردوس«در  یلمی(ابوداود) و د »اناً �ّٰ رَ 

 ِعنَْدُه ُسْوَرُة �ُ 
ُ
 ٰماَت رَ �ْقَرأ

ّٰ
قِ يَ اناً َو ُحرِشَ �ّٰ س، ِاال

ْ
ست که ین یماریچ بیھ«؛ »اناً �ّٰ اَمِة رَ يْوَم ال

ش یرد و در قبر خویم یراب مین خوانده شود مگر آن که سیاسی ی سوره یدر نزد و
 .»گردد یراب حشر میز، سیشود و در روز رستاخ یراب داخل کرده میس

ِ «د: یگو س، جابربن عبدالله»رعد« ی و در مورد خواندن سوره ُف َعِن ُ�َ َك فَاِّن ٰذل ِفّ

مَ 
ْ
رعد، سکرات  ی خواندن سوره«در دّر المنثور)؛  یوطی(س »ِت، فَاِنَُّه اَْهَوُن ِلَقبِْضهِ يِّ ال

 .]»شود یگرداند و راحت قبض روح م یمرگ را از مرده سبک م
رون کردن زنان حائضه [زناِن جنب و یدر مورد ب ینظران فقھ صاحبو علماء و 
نظر  گر اختالفیت، با ھمدیمان ھستند از نزد میکه دچار نفاس و زا یناپاک،] و زنان

 دارند.
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با  یدو فک و یعنی[ یو ھرگاه شخِص در حال ِاحتضار، وفات کرد، محاسن و
ھم فرو آورده  یچشمانش رو یھا ] بسته شود و پلکیسر و یاز باال یضیعر ی پارچه

نھد و  یھم م یمرده را رو یھا که پلک یرا ببندند؛] و کس یو یھا چشم یعنیشود؛ [

َ ؛ اَللُّٰهمَّ ج ِملِّة رَُسْوِل اهللاِ  � اِهللا َو يلَعٰ «د: ین بگویپوشاند، چن یچشمانش را فرو م � ْ رِسّ
ْل يْ َعلَ  ْ َك َو اَْسِعْدُه بِِلٰقاءِ  ِه ٰما َ�ْعَدهُ يْ َعلَ  ِه اَْمَرُه َو َسِهّ

َ
ا َخَرَج ْ� ِه خَ َو اْجَعْل ٰماَخَرَج ِايل اً ِممّٰ

را بر او آسان  یا! کار وی. بار خداج اسالم یامبر گرامین پیی؛ و بر آیبه نام خدا«؛ »َ�نْهُ 
ش، او را سعادتمند و یخو یسھل گردان و با لقا یز بر ویر و امور پس از مرگ را نیگ
بھتر  -ده است یآن رھسپار گرد یکه به سو -ن او را یبازپس یو سرا ک بخت گردانین

 .»بگردان -رون شده است یکه از آن ب - یو یایاز دن
ش باز یھا که چشم یوارد شد در حال سبر ابوسلمه ج امبرید: پیگو ل[اّم سلمه

ْوَح ِاٰذا «ابوسلمه را بست و فرمود:  یھا چشم ج امبریبود؛ پ َرَصُ ِانَّ الرُّ ؛ »ُق�َبَِض، تَِبَعُه ابلْ
ون و یکانش، شیاز نزد ی. برخ»کند یکه روح قبض شود، چشم آن را دنبال م یوقت«

 خِبَ  الٰ تَْدُعْوا يلَعٰ «فرمود:  ج امبریه کردند، پیگر
ّٰ

َمالٰئَِ�َة ْ�ٍ اَْ�ُفِسُ�ْم ِاال
ْ
نُْوَن يُ ؛ فَاِنَّ ال َؤِمّ

د، ییگو ید؛ چون فرشتگان بر آنچه میخودتان کن یار بریخ یدعا«؛  »ٰما َ�ُقْولُْونَ  يلَعٰ 
 . »ندیگو ین میآم

َمْهدِ  َسلََمَة َو اْرَ�ْع َدرََجتَُه يِف  اَللُّٰهمَّ اْغِفْر ِالَيِبْ «سپس فرمود: 
ْ
 َعِقِبِه يِف   َو اْخلُْفُه يِفْ ْ�َ يِّ ال

ٰغابِرِ 
ْ
ُ �ْ ال ٰا َو هلَ

َ
ٰعالَمِ يٰ َن َو اْغِفْرنل

ْ
ُ يِفْ  َو ْ�َ ا رَبَّ ال ُ �ِ  افَْسْح هلَ ْر هلَ (مسلم و  »هِ يْ َ�رْبِهِ َو نَِوّ

افتگان، یت یان ھدایامرز و مقام او را در میپروردگارا! گناھان ابوسلمه را ب«ابوداود)؛ 
پروردگار  یان بازماندگان قرار بده، ایاو در م یبرا ینیع فرما و از فرزندانش، جانشیرف

 .»فرما یز و قبرش را گشاد و فراخ و نورانامریان! گناھان ما و او را بیجھان
واجب  یز بر بازماندگان ویدو چرسد،  یم یناگفته نماند که: ھرگاه خبر مرگ کس

 :است

ءٖ ّمَِن ﴿د: یفرما یرا خداوند میز ر:یبودن به تقد یصبر و راض -١ َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
ۡمَ�ٰلِ َوَ�ۡقٖص ّمَِن  ٱۡ�ُوعِ وَ  ٱۡ�َۡوِف 

َ
نُفِس وَ  ٱۡ�

َ
ِ  ٱ�ََّمَ�ِٰت� وَ  ٱۡ� ِٰ�ِ�نَ َو�َّ�ِ  ١٥٥ٱل�َّ

ِينَ  ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  ٱ�َّ ا َّ�� ِ ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ َقالُٓوا َ�َٰبۡتُهم مُّ
َ
ٓ أ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم  ١٥٦إَِذا

ُ
أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ۖ َوأ ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞ و به « ]١٥٧-١٥٥لبقرة: [ا ﴾١٥٧ٱلُۡمۡهَتُدونَ َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ
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و  یو جان یان مالیو ز یاز (امور، ھمچون) ترس وگرسنگ ین شما را با برخیقی
 ییبال یکه وقت یم و مژده بده به بردباران. آن کسانیکن یش میھا آزما وهیکمبود م
م؛ آنان َالطاف یگرد یاو بازم یم و به سویند: ما از آن خدا ھستیگو یرسد، م یبدانان م

شان یگردد و مسلمًا ا یشان، شامل حالشان میو احسان و مغفرِت خداو رحمت 
 .»افتگانندی راه

کرد،  یه میگر یکه در کنار قبر یاز کنار زن ج امبرید: پیگو سو انس بن مالک

. آن »شه کن و صبر کنیخدا را پ یتقوا«؛ »يْ اَهللا َو اْصرِبِ  ِاتَّيِق «عبور کرد و به او فرمود: 
 س؟ انسیا بت من گرفتار نشدهی، مانند مصیبتیشو که به مص زن گفت: از من دور

ا که یاست، گو ج ن رسول خدایرا نشناخت. بدان زن گفتند: ا ج امبرید: آن زن، پیگو
افت. یرا ن یرفت و دربان و حاجب ج رسول خدا ی او را مرگ فرا گرفت؛ به در خانه

ِل «: فرمود ج امبری! من تو را نشناختم. پج رسول خدا یگفت: ا رْبَ ِعنَْد اَوَّ ِانَّ الصَّ
َدَمةِ   .»بت باشدیوارد آمدن مص ید در ابتدایصبر با«و مسلم)؛  ی(بخار »الصَّ

ْ «د: ین است که شخص بگویِاسترجاع ا ِاسترجاع: -٢
َ

ِ َو ِانّٰا ِايل  -» ِه ٰراِجُعْونَ ِانّٰا ِ�ّٰ

َو اْخلُْف  بيَِتْ يْ ُمِص  يِفْ  اَِجْرِ�ْ اَللُّٰهمَّ «د: یو بعد از آن بگو -ه آمد یدر آ که ھمچنان
نْٰهاْ� خَ  يِلْ  بت مأجور بگردان و ین مصیا! مرا در ایبار خدا«و مسلم)؛  ی(بخار »اً ِمّ

 .»ن بفرمایگزیم جایبھتر از آن را برا
، ھنگام گرفتار یھر مسلمان«فرمود:  یدم که میشن ج امبرید: از پیگو لاّم سلمه

ْ «د که خدا به آن امر کرده است: یرا بگو یزی، چیبتیشدن به مص
َ

ِ َو ِانّٰا ِايل ِه ِانّٰا ِ�ّٰ
نْٰهاْ� خَ  َو اْخلُْف يِلْ  بيَِتْ يْ ُمِص  يِفْ  ٰراِجُعْوَن، اَللُّٰهمَّ اَِجْرِ�ْ  بھتر از آن را  یزی؛ خداوند چ»اً ِمّ

فتم که ابوسلمه وفات کرد، گ ید: ھنگامیگو لکند. اّم سلمه ین میگزیاو جا یبرا
بود که  یا ن خانوادهیاو، اول ی ک از مسلمانان، از ابوسلمه بھتر ھستند؛ خانوادهیکدام 

اً ْ� خَ  َو اْخلُْف يِلْ  بيَِتْ يْ ُمِص  يِفْ  اَللُّٰهمَّ اَِجْرِ�ْ «ھجرت کرد؟ سپس گفتم:  ج امبریپ یبه سو
نْٰها  (مسلم و ابن ماجه)» ابوسلمه به من داد یرا به جا ج امبری؛ و خداوند پ»ِمّ

 ت حرام است، عبارتند از:یو آنچه بر بازماندگان م

يِتْ  اَْرَ�ٌع يِفْ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سیابومالک اشعر ون و نوحه:یش -١ ِمْن  اُمَّ
ٰاِهلِ 

ْ
ٰ يَّ اُُمْوِر اجل َفْخُر يِفْ �َ ِة ال

ْ
: اَل ُكْوَ�ُهنَّ ْعُن  رْتُ َْحٰساِب، َو الطَّ

ْ
َ�ْٰساِب َو  يِف اال

ْ
اال
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ِْستِْسٰقاُء بِانلُُّجْوِم َو انلِّ 
ْ

 یز در اّمت من از امور جاھلیچھار چ«(مسلم)؛  »اَحةِ يٰ اال
اکان، طعن در َنَسب، طلب یدارند: افتخار به ن یھستند که از آن دست برنم

 .»یخوان باران با ستارگان و نوحه

قِ يَ انَلّٰاحِئَُة ِاٰذا لَْم َ�تُْب َ�بَْل َمْوتِٰها، تُٰقاُم «د: یفرما یز میو ن 
ْ
ْن يْ اَمِة َو َعلَ يٰ ْوَم ال �ٰاٌل ِمّ ٰها رِسْ

ْن َجَرٍب  خوان قبل از مرگش توبه نکند، روز  اگر زن نوحه«(مسلم)؛  »قَِطٰراٍن وَّ ِدْرٌع ِمّ
از  یا ود شده) و زرهر اندیآغشته به روغن (ق یراھنیکه پ یشود، در حال یامت زنده میق

 .»زنگار بر تن دارد

َس يْ لَ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سعبدالله بان:یھا و پاره کردن گر زدن به گونه -٢
 ُ
ْ
ُُدوَْد َو َشقَّ اجل

ْ
ٰاِهلِ  يوَْب َو َداٰع بَِدْعوَ يُ ِمنّٰا َمْن لََطَم اخل

ْ
از «و مسلم)؛  ی(بخار »ةِ يَّ اجل

 یون و زاریبانش را پاره کند و شیگرش بزند و یھا که بر گونه یست کسیما ن
 .»جاھالنه سر دھد

ِه َو يْ َعلَ  وََجعاً َ�ُغيِشَ  َوِج�ََع اَبُْوُمويْسٰ «د: یگو سیابوبردة بن ابوموس کندن مو: -٣
ُسُه يِفْ 

ْ
ٌة ِمْن اَْهِلِه فَلَْم  َرأ

َ
ٍة ِمْن اَْهِلِه؛ فَٰصاَحِت اْمَرأ

َ
َ ِحْجِر ِاْمَرأ ٰها يْ ُردَّ َعلَ يَّ ْستَِطْع اَْن �

ا اَفٰاَق قٰاَل: اَنَا بَرِ يْ شَ  ْن بَرِ يْ ئاً فَلَمّٰ  ج ؛ فَاِنَّ رَُسْوَل اهللاِ ج َء ِمنُْه رَُسْوُل اهللاِ يٌء ِممَّ
اقَّةِ َي بَرِ  ٰاِلَقِة َو الشّٰ

ْ
اِلَقِة َو احل دچار  یابوموس«و مسلم)؛  ی(بخار »ء ِمَن الصّٰ

از  یکه سرش در آغوش زن ید در حالیھوش گردیشد و ب یدیشد یماریب
به ھوش  ینتوانست جوابش دھد؛ وقت ید. ابوموسیاد کشیاھلش بود؛ زن فر

کرده است.  یزاریاز او اظھار ب ج که رسول خدا یزارم از کسیآمد، گفت: من ب
که ھنگام  یه کند و کسیبلند گر یکه با صدا یزار است از کسیب ج امبریپ

 .»لباسش را چاک کند که یسرش را بتراشد و کس یبت، مویمص
 عت عقبهیبعت کننده در یاز زناِن ب یکیکه  یثیل حدیبه دل ده کردن مو:یژول -٤

ِ  يِف  ج ٰنا رَُسْوُل اهللاِ يْ ٰما اََخَذ َعلَ يْ اٰكَن �ِ «ت کرده و گفته است: یروا
َّ

َمْعُروِف اذل
ْ
 يْ ال

 َ�ْعِص يْ اََخَذ َعلَ 
ّٰ

ِْمْش يْ ِه �ِ يْ ٰنا اَْن ال
َ

� 
ّٰ

ٍل وَّ الٰ �َُشقُّ �ْ وَْجهاً َو الٰ نَْدُعْوا بِوَ ِه: َو اَْن ال
 نَنرُْشْ َشْعراً يْ جَ 

ّٰ
از ما بر آن  ج امبریکه پ یخوب یاز کارھا«(ابوداود)؛  »باً وَّ اَْن ال

بت، صورتمان را ین بود که ھنگام مصیم اینکن یچیعھد گرفت تا از آن سرپ
ده رھا یمان را ژولیم و موھایبان چاک نکیم و گرییال نگویم و واوینخراش
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 .]»مینکن
باد و ورم  ین ھمانند] آھن نھاده شود تا شکم ویسنگ یزیو بر شکم مرده، [چ

او بر  یھا او نھاده شود؛ و نھادن دست یبه ھر دو پھلو یو یھا نکند و دست
 ست. یز نیش جایھا نهیس

مکروه  یشود، قرائت قرآن [به طور بلند] در نزد و یکه غسل داده م یو تا زمان
ک یت نزدیبه م یباشد که قار یمکروه م آنگاهاست؛ [ناگفته نماند که قرائت قرآن فقط 

 ست.]یدر آن ن یتیاز او دور بود، پس کراھ چه چناناگر  یباشد؛ ول
گر، ید یریند؛ [به تعبیندارد که خبر وفات مرده را به مردم اعالن نما یرادیو ا

 یگان و مردم محل برایتان و ھمسامستحب است که خبر مرگ، به اقوام و دوس
 ج ھا آمده است که رسول خدا تیرا در روایع جنازه، اعالم شود؛ زییمشارکت در تش

ند یرا اعالن نما سو عبدالله بن رواحه س، جعفرسدیفرمود: که خبر شھادت ز
را به مردم اعالن  یخبر مرگ نجاش ج امبریت شده است که پیز روای)؛ و نی(بخار

 و مسلم] ینمود. بخار
را یکفن و دفن، عجله و شتاب شود؛ [ز یز و آماده ساختن مرده برایو در تجھ

َٰناَزِة فَاِْن تَ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیابوھر
ْ
ُمْونَٰها ْ�ٌ ٰصاحِلًَة فَخَ ُك ِارْسَُعْوا ِب�ِاجل  ُ�َقِدّ

ِ ْ�َ �َ ُك ِه؛ َو ِاْن تَ يْ َعلَ  ز و یدر تجھ«و مسلم)؛  ی(بخار »بُِ�مْ ؛ فَرَشٌّ تَُضُعْونَُه َ�ْن ِرقٰاَك  ٰذل
را به او  یریک باشد، خیصالح و ن ید؛ چون اگر مرده، انسانیدفن جنازه عجله کن

 .]»دیگذار ین مییاست که از گردنتان پا ین صورت، شّر یر اید و در غیرسان یم
 [غسل دادن مرده:

از مردمان، به  یاگر برخ یعنیاست؛ » هیفرض کفا«غسل دادن مرده، بر زندگان 
گردد. و اگر  یر مردم ساقط میغسل دادن مرده اقدام نمودند، فرض آن از دوش سا

 مردمان گنھکار خواھند بود. ی اقدام نکرد، ھمه یبه غسل دادن و چه چنان
 :ل باشدیط ذیشرا یفرض است که مرده دارا یغسل دادن مرده، در صورتو 
 مسلمان باشد؛ -١
 آن به ھمراه سرش وجود داشته باشد؛ا نصف یاز جسد مرده، اکثر  -٢
ان اسالم و مسلمانان کشته شده ینباشد که در راه دفاع از ک یدیمرده، شھ -٣

ش دفن یخو ی شود، بلکه با خون و جامه ید، غسل داده نمیرا شھیاست؛ ز
 گردد؛ یم
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نوزاد،  چه چنانن رو اگر یسقط شده و ناقص الخلقة نباشد؛ از ا ینیمرده، جن -٤
کرد،  یا حرکتیده شد یشن یآواز یرون آمد و از ویش بیادر خوزنده از شکم م

ش از تمام شدن یواجب است؛ خواه توّلد او پ یدر آن صورت غسل دادن و
 ا پس از آن.یباشد  یمدت باردار

رون آمد و حال آن که یش بینوزاد، مرده از شکم مادر خو چه چنانن اگر یو ھمچن
اگر  یشود؛ ول یده بود، در آن صورت غسل داده میبدن او کامل گرد یھا اعضاء و اندام

ده بود، یل نگردیبدن او، تکم یھا ن کورتاژ و سقط شد و حال آن که اعضاء و اندامیجن
آب  یشود، بلکه بر و یدر آن صورت، با غسِل معروف و شناخته شده، غسل داده نم

 شود و بس. یخته میر
دان امر فرموده، گرفته شده ب ج امبریر که پیث زی، از احادتیوجوب غسل مو 
 است:

ن افتاد و فوت یکه ِاحرام بسته بود و از مرکبش بر زم یشخص ی درباره ج امبریپ

او را با آب و ِسْدر غسل «و مسلم)؛  ی(بخار ...»َو اْغِسلُوْهٰ بِٰماٍء وَّ ِسْدٍر «کرد، فرمود: 
 .»د...یدھ

نَٰها ثَالٰثاً اَْو مَخْساً اَْو «فرمود:  لنبیپس از فوت دخترش ز ج امبریو پ
ْ
ِاْغِسل

 .»د...یا ھفت بار غسل دھیا پنج یاو را سه «و مسلم)؛  ی(بخار »َسبْعاً...
رد؛ و یت را به عھده گیداند، غسل م یغسل را م یھا که از ھمه بھتر سّنت یو کس

 ج برامیدار غسل پ که عھده یکانش باشد بھتر است؛ چون کسانیاگر از خانواده و نزد
 شان بودند.یا ی شدند، از خانواده

ُت رَُسْوَل اهللاِ «د: یگو سیعل
ْ
ل ُت اَْ�ُظُر ٰما  ج َغسَّ

ْ
مِ يَ فََجَعل

ْ
َر شَ ِيّ ُ�ْوُن ِمَن ال

َ
ئاً يْ ِت فَلَْم أ

که  یزیا چیرا شستم و نگاه کردم که آ ج امبریپ«(ابن ماجه)؛  »تاً يِّ اً َو مَ يّ باً حَ يِّ وَّ اٰكَن َط 
ات و مرگش، یدم؛ او در حال حیرا ند یزیشود؛ پس چ یده میشود، د یت خارج میاز م

 .»پاک و خوشبو بود
 رند.یو الزم است که غسل مذّکر را، مردان و غسل مؤنث را، زنان بر عھده گ

 :]ب است کهین ترتیت غسل دادن مرده، بدیفیکو 
ه ُبخور داده شده که ب ی ک تختهیبر  -شد  یو حتم یھرگاه مرگش قطع -ت یم

ت یبدن م -تر  حیبنا به قول صح -صورت طاق خوشبو کرده شده است، نھاده شود؛ و 
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عورت مرده  آنگاهُبخور داده شده نھاده شود؛  ی بر تخته -ھرگونه که امکان داشت  -
 -رون آورده شود؛ و یاش از تنش ب ده شود؛ سپس جامهی] پوشانیو ی[از ناف تا زانو

ن یشود؛ با ا ینماز وضو ساخته م یکه برا شود [چنانوضو داده  -ح یبنا به قول صح

] داد؛ ینیز کردن بی[تم »استنشاق«[شستن دھان] و  »مضمضمه«د او را یتفاوت که] نبا
ند؛] مگر آن که ُجنب یس شده به آب، مسح نمایخ ی او را با پارچه ینی[بلکه دھان و ب

ز الزم ین یو ینیدھان و با حائض و ُنفساء] باشد [که در آن صورت، شستن یو ناپاک [
 باشد.] یم

خته شود؛ ی[غاسول] گرم کرده شده است، ر» ُاشنان«ا ی» سدر«که با  ی، آبیو بر و
»: سدر«غسل داده شود. [و  آب خالصوجود نداشت، با » ُاشنان«ا ی» سدر«و اگر 

 متر ٤٠اش تا  یشود و بلند یار تناور میکه بس یریاست گرمس یدرخت کنار؛ درخت
و به  یاش کوچک و خوردن وهیکند. م یند تا سه ھزار سال عمر میگو یرسد؛ م یم

شود. برگ آن را  ین میریا زرد رنگ و شیدن، سرخ یسنجد است و بعد از رس ی اندازه
 یدھند. برا یند و در حمام، بدن خود را با آن شستشو میسا یپس از خشک کردن م

 زش مو، سودمند است.یاز ر یریت موھا و جلوگیز کردن پوست بدن و تقویتم
ستبر که  ی ز و ساقهیر یھا ک و برگیبار یھا شاخه یاست دارا یاھیگ»: ُاشنان«و 

خورند؛ از خاکستر آن  یان آن را نمید. طعمش شور است و چھارپایرو یزارھا م در شوره
کوبند و در شستن  یآن را پس از خشک کردن، نرم م ی شهید. ریآ یبه دست م شخار

 برند.] یبدن به کار م جامه و

طمو سر و محاسن مرده با  ا صابون] شسته شود؛ ی، ی[گل خوشبو و معّطر ِخطم يخِ

اش  یم و بلند و بلندیضخ ی ساقه یان؛ دارایرکیپن ی رهیاست از ت یاھی: گ»يخطم«[و 
درشت به  یپوریآن ش یھا ش پھن و ستبر و گلیھا رسد؛ برگ یم میک متر و نیبه 

ن یریانگشت و طعم آن، ش یاش دراز و به کلفت شهیباشد و ر ید میا سفیرنگ سرخ 
به طور غرغره  یگل خطم ی رود و جوشانده یشه و برگ آن، در طب به کار میاست. ر

ز یدھان و لثه و حلق، نافع است. از خارج ن یھا درد گلو و آبسه و دمل ی در معالجه
 گذارند.] یآن م ینرم کردن دمل، رو یبرا

خته شود تا آن که ی، آب ریده شود و بر ویش خوابانیچپ خو یمرده، بر پھلو آنگاه
راست  یده شده، برسد؛ سپس بر پھلویچپش بر آن خوابان یکه پھلو یا ر تختهیآب به ز
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 یکه پھلو یا ر تختهیخته شد تا آن که آب به زیآب ر یش خوابانده شود و بر ویخو
که به شخص شستشو  ینشانده شود در حال آنگاهده شده برسد؛ یراستش بر آن خوابان

ده شود؛ و آنچه که از یدست کش یه داده شده است؛ و شکم مرده به آرامیدھنده، تک
ن صورت، ید و در اید، شخص شستشو دھنده، آن را بشویآ یرون میش] مرده بیا پی[پس 

 خشک کرده شود. یا ت، با جامهیت را تکرار نکند؛ سپس بدن میغسل م

نوط«و بر سر و محاسن مرده،   یو ی بر مواضع سجده »كافور«قرار داده شود؛ و  »حَ

: »حنوط«ده شود. [و ی] گردانی، دو دست، دو زانو و دو قدم وینی، بیشانی[ھمانند: پ
زنند. و  یت، به جسد او میاست که پس از غسل دادن م کافورخوشبو مانند  یاھیگ

 یاھان به خصوص درختیگ یرنگ که از بعضد یاست خوشبو و سف یی: دارو»كافور«
 یشرق ینواح یھا د. درخت کافور در جنگلیآ یمعروف به درخت کافور به دست م

و  متر ٥٠اش تا  ید و بلندیرو ین و ژاپن میھند و در چ یشرق یا و مناطق کوھستانیآس
 یو سبز و دارا یضیش بیھا د و کوچک و برگیش سفیھا رسد؛ گل یم متر ٢قطر آن تا 

شود و از  یدا میکافور به صورت متبلور در شکاف درخت پ یمخصوص است. گاھ یبو
و در  یو نافذ و اثر ضدعفون یقو یبو یرند. و کافور دارایگ یز کافور میآن ن یھا برگ

ن آوردن حرارت بدن و کاھش شھوت به صورت پودر و ییت قلب و پایطب، جھت تقو
 رود.] یمبه کار  یروغن یھا ا محلولیکاشه و حب 

د: یگو یلعیزت، پنبه به کار برده نشود؛ [و یدر شستن م -ات ظاھر یبنا به روا -و 
ندارد که شخص شستشو دھنده، پنبه را در صورت، سوراخ مقعد، شرمگاه،  یرادیا

ن آمده یچن »ةيريالظه«ت به کار ببرد؛ و در کتاب یو دھان م ینیسوراخ دو گوش، ب
ح و زشت یت را قبیدادن پنبه در مقعد و شرمگاه مخ، قرار یاست که: عموم مشا

 اند.] دانسته
ت، یش میسر و ر ین موی، کوتاه و گرفته نشود؛ و ھمچنیو یت و مویو ناخن م

 شانه کرده نشود.
رد؛ در آن صورت] زن یدا نشد تا غسل مرده را به عھده گیپ یکه مرد یو [در صورت

 چه چناناگر  یعنیست؛ [یرست نش را غسل دھد؛ و عکس آن دیتواند شوھر خو یم
ا یدا نشد که زن را غسل بدھد، در آن صورت مرد، زنش را غسل ندھد؛ بلکه او یپ یزن

 ّمم دھد.یده و زن را تیپوش یا ش را با پارچهیگر، دست خوید یکس
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ِانَّ «ت شده است که: یتواند شوھرش را غسل دھد، روا ین که زن میو در مورد ا
دِّ    اَويْٰص  سِق يْ اَبٰابَ�ٍر الِصّ

َ
تِِه اَْسٰماَء بِنَْت َعمِ  ِايل

َ
 »ٍس اَنَّٰها َ�ْغِسلُُه َ�ْعَد َوفٰاتِهِ يْ ِاْمَرأ

به ھمسرش اسماء دختر  سقیگمان ابوبکرصد یب«)؛ یھقی(مستدرک حاکم و سنن ب
 .»س سفارش کرد که پس از وفات، او را غسل بدھدیعم

است که  اّم ولدنند [حکم] تواند زنش را غسل بدھد،] ھما یو حکم شوھر که نم
 -گر، ید یا کسیست او یبا یش را غسل دھد؛ [بلکه میخو ی تواند ارباب و خواجه ینم

 یا ش را با تکه پارچهیدست خو -دا نشد ید پیغسل س یبرا یکه مرد یدر صورت
رد، یبم اّم ولدن ھرگاه یّمم بدھد. و ھمچنیش را تیخو ی ده و ارباب و خواجهیپوش

ا یدا نشد، ارباب یغسل دادن او پ یبرا یتواند او را غسل بدھد؛ بلکه اگر زن یارباب نم
ّمم بدھد. و یده و اّم ولد را تیپوش یا ش را با تکه پارچهیتواند دست خو یگر مید یمرد

ا یرا به دن یش، فرزندیخو ی ارباب و خواجه یشود که برا یگفته م یزی: به کن»امّ ولد«
 آورده باشد.]

گر وجود نداشت که او ید یان چند مرد وفات کرد [و زنی، در میزن چه چنانو اگر 
ش ی[که به دست خو یا توانند او را با تکه پارچه یرا غسل دھد،] در آن صورت مردان م

ان چند زن یدر م یمرد چه چناناگر  یعنیّمم دھند؛ ھمانند عکس آن؛ [یبندند،] ت یم
که او را غسل دھد، در آن صورت زنان  گر وجود نداشته باشدید ید و مردیوفات نما

 ّمم دھند.]یاند، ت ش بستهیکه به دست خو یا توانند او را با تکه پارچه یم
از به تکه پارچه، یدا شد، در آن صورت بدون نیشاونِد محرم پیخو چه چنانو اگر 

 -» تیظاھر روا«بنا به  -ن یّمم بدھد. و ھمچنیت [چه مرد و چه زن] را تیتواند م یم
ّمم داده یبندد،] ت یش میکه فرد به دست خو یا ز [با تکه پارچهین» مشکل یُخنث«

 یگر؛ کسید یریا به تعبیا زن بودنش معلوم نباشد. ی: آن که مرد بودن یخنثشود. [
 ھر دو را داشته باشد.] یو زن یکه آلت مرد یکس یعنیکه نه مرد باشد نه زن؛ 

اند و ھنوز] به  که [کوچک یا و دختر بچهز است که پسر بچه یمرد و زن جا یو برا
 اند، غسل بدھند. دهینسبت به جنس مخالف نرس یل جنسیسّن ِاشتھاء و عالقه و تما

 َدَخَل يلَعٰ  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «د: یگو لشهیرا عایندارد؛ [ز یرادیت، ایدن میو بوس
 ، َحيتّٰ يَه َ�َقبَّلَُه َو بَ�ٰ يْ وَْجِهِه، ُ�مَّ اََ�بَّ َعلَ ٌت، فََكَشَف َ�ْن يِّ ُ�ثْٰماَن ْ�َن َمْظُعْوٍن َو ُهَو مَ 

 
َ
ُمْوَع �َسِ يْ َرأ  سعثمان بن مظعون«)؛ ی(ابن ماجه، ابوداود و ترمذ »هِ يْ وَْجنَتَ  ُل يلَعٰ يْ ُت ادلُّ
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صورتش را برداشت و بر او خم شد و  ی بر او وارد شد؛ پارچه ج امبریفوت کرده بود؛ پ
 .]»شد یجار ج امبریپ یھا دم اشک بر گونهیکه د یبه طور ست؛ید و گریاو را بوس

رد؛ اگر چه یش را به عھده گیکفن و دفن زن خو یھا نهیو بر مرد الزم است که ھز
مرد، تنگ دست و نادار [و زن ثروتمند و توانگر] باشد؛ [و  -تر  حیبنا به قول صح -
نگرفته است، کفن و دفن ر بدان تعّلق یکه حق غ - شیز از ماِل خالِص خویت نیم
 شود.] یم

کفن [و  یھا نهینداشته باشد؛ در آن صورت ھز یو مال ییرد و] دارایکه [بم یو کس
 اش] بر یت [در حال زندگیھا و مخارج م نهین ھزیالزم است که تأم یبر کس یدفن] و

ھا و  نهین ھزیوجود نداشت که تأم یکس چه چنانالزم بوده است؛ و اگر  یو ی عھده
کفن و  یھا نهیباشد، در آن صورت، ھز یو ی اش بر عھده یت در حال زندگیارج ممخ

 شود. ین میتأم المال تیبت، از یدفن م
 یا برایوجود نداشت [ یو مال ییت الماِل مسلمانان، دارایب یبرا چه چنانو اگر 

] امکان گرفتن یبود؛ ول یالمال تیشان بیا یا براینبود و  یالمال تیمسلمانان، ب
که در آن حاکم  یبه خاطر ظلم و ناحق -المال  تیت از بیکفن و دفن م یھا نهیھز

 یت، بر مردم [مسلمانانیکفن و دفن م ی نهیوجود نداشت، در آن صورت، ھز -است 
 ن کار قادر و توانمند ھستند،] واجب است.یکه بر ا

 یبراتواند  یت را ندارد، میکفن و دفن م یھا نهیکه توان پرداخت ھز یو کس
کفن و دفن او ھستند،] بخواھد  یھا نهیگران [که قادر به پرداخت ھزیت، از دین میتکف

 ند.ین نمایش،] تکفیخو ییتا او را [با مال و دارا
 ت:ین می[احکام تکف

 کفن شود. ییھا پارچه ی لهیپس از غسل، واجب است که مسلماِن فوت شده، به وس
 یدر مورد شخص ُمحرم ج امبریکه پل است ین دلی، به اتیوجوب کفن کردن مو 

نُوُْه يِفْ «که شتر، گردنش را شکست و مرد، فرمود:   ...» ْ�ِ ثَْو�َ  ِاْغِسلُوُْه بِٰماٍء وَّ ِسْدٍر وَّ َكِفّ
 .»دید و در دو پارچه کفن کنییاو را با آب و سدر بشو«و مسلم)؛  ی(بخار

 و مستحبات کفن عبارتند از:

ِبُسْوا ِمْن �ِ «: ج امبریپ ی ل فرمودهیبه دل د:یرنگ سف -١
ْ
ِ يٰ ِال

ْ
اِض؛ فَاِنَّٰها يٰ ابُِ�ُم ابل

نُْوا �ِ يٰ  �ِ ْ�ُ خَ  د که ید بپوشیلباس سف«و ابوداود)؛  ی(ترمذ »ٰهايْ ابُِ�ْم َو َكِفّ
 .»دیتان را کفن کنیھا د، مردهیسف ی تان است و با پارچهیھا ن لباسیبھتر
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ِانَّ «که فرمود:  لشهیعاث یل حدیبه دل مرد باشد؛ ید سه پارچه برایبا -٢
َن يِفْ  ج رَُسْوَل اهللاِ  ٰها يْ َس �ِ يْ ٍة ِمْن ُكرُْسٍف لَ ٍض َسُحْويِلَّ يْ ٍة �ِ يَّ ٰما�ِ يَ ثَالٰثَِة اَثْٰواٍب  ُكِفّ

 یَسحول یمنی ی در سه تکه پارچه ج امبریپ«(ابوداود)؛  »ٌص َو الٰ ِعٰماَمةٌ يْ قَمِ 
راھن و یپھا  آن جنس پنبه که درشد) از  ینه برده میمن به مدیکه از  ی(لباس

 .»عمامه نبود، کفن کرده شد
ات، استفاده از یرا در حالت حیمردان مسلمان حرام است ؛ ز یبرا شمیکفن ابرو 

ھر  -اند  که فوت کرده یزنان مسلمان یشم بر او حرام بوده است. اّما برایر و ابریحر
از اسراف و  یریبه خاطر جلوگ اّما -اتشان بر آنان حرام نبوده است یچند در زمان ح

 ج را رسول خدایشان کراھت دارد؛ زیشم برای، استفاده از کفن ابریگر یاشراف
». رود یان میزود، از م یلیرا خید؛ زینکن یرو ادهیدن، زیدر کفن پوشان: «اند فرموده

 بوداود.ا
کفن از دارد؛ ید نیش از مرده به لباس جدیزنده، ب: «دیفرما یم سقیو ابوبکر صّد 
 یختن خون و چرک احتمالیاز ر یریدن بدن مرده و جلوگیپوشان ینمودن، تنھا برا

 .یبخار». اوست
 : کفن مرد بر سه نوع استناگفته نماند که 

 .ج) کفن ضرورت .تیکفن کفا ب) .کفن سّنت الف)
ن بوده و از ی؛ [که بدون آست»راھنیپ«مرد، عبارت است از:  یبرا» کفن سّنت«و 

که تمام  ی[چادر» لّفافه«[از سر تا قدم را بپوشاند.]؛ و » ازار«را بپوشاند.]؛ گردن تا پا 
 یات و زندگیشود که مرده در زمان ح یگرفته م یبدن را بپوشاند]؛ و کفن، از آن جنس

 د.یپوش ید] میجمعه و ع یخودش [در روزھا
 وه است.]ن، مکری؛ [و کمتر از ا»لّفافه«است و » ازار«مرد:  یبرا» تیکفن کفا«و 

و تفّوق  یھا،] برتر ھا و رنگ گر جامهید که از جنس پنبه باشد، [بر دیسف ی و جامه

بَُسْوا ِمْن �ِ «د: یفرما یم ج امبریرا پیدارد؛ [ز
ْ
ِ يٰ ِال

ْ
ابُِ�ْم َو يٰ  �ِ ْ�ُ اَض؛ فَاِنَّٰها خَ يٰ ابُِ�ُم ابل

نُْوا �ِ  تان است و با یھا ن لباسیبھترد که ید بپوشیلباس سف«و ابوداود)؛  ی(ترمذ »ٰهايْ َكِفّ
 ]».دیتان را کفن کنیھا د، مردهیسف ی پارچه

راھن، یپ ید برایو نبا  پوشانند؛ ی، از فرق سر تا پا را م»لّفافه«و » ازار«ک از یو ھر 
ب، دامن و یکه بدون ج یراھنین پیب قرار داده شود؛ [و چنین و دامن و جیآست
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راھن، ید اطراف پین نبایپوشانند؛] و ھمچن یت را میم ین است، از گردن تا پایآست
ت کردن، یعمامه به سر م -تر  حیبنا به قول صح -شود؛ و  یگذار هیو حاش یدوز لبه

 باشد. یمکروه م
ت، مواد یم یھا ب است که: ابتدا در کفنین ترتی، بدن مردیت تکفیفیکو [
شود؛ سپس  ینھاده م، »لّفافه«نخست  آنگاهرود،  یبه صورت طاق به کار م ییخوشبو

ت را یپس از آن که م آنگاه؛ »ازار« یباال» راھنیپ«؛ پس از آن، »لّفافه« یباال» ازار«
دھند و  یقرار م» حنوط«، ینھند و به سر و محاسن و یآن م یکنند، بر باال یخشک م

» کافور«ھا، زانوھا و دو قدمش،  ، کف دستینی، بیشانیاش، ھمانند: پ بر مواضع سجده
را] از طرف چپ » ازار«ت بپوشانند؛ سپس یرا بر م» راھنیپ«نخست  آنگاهزنند؛  یم
از راست، بر  آنگاهاز چپ، » لّفافه«ده شود؛ [سپس یچیپ یاز راست، بر و آنگاهت و یم
ھر دو  یزیکفن بود، با چ یم باز شدن و پراکندگیب چه چنانچانده شود؛] و اگر یپ یو

 و پراکنده نگردد. شود تا باز یطرف آن، گره زده م
.] کفن ضرورتج)   .تیکفن کفاب)   .کفن سّنت الف)است:  کفن زن بر سه نوع[و 
ز افزون یگر نید ی، دو چز»لّفافه«و » ازار«، »راھنیپ«زن، [عالوه از » کفن سّنت«و در 

: دّومپوشاندن صورت [و سر] زن؛ و  ی[چھارقد و روپوش] برا» خمار« یکیگردد؛  یم
ر ناف زن یر بغل تا زیکه از ز» بند نهیس« یعنیزن؛ [ یھا نهیبستن س یبرا یا پارچه

؛ »ازار«؛ »راھنیپ«زن، عبارت است از  یبرا» کفن سّنت«مرده را بپوشاند؛ پس 
که  -» نه بندیس«؛ و  -او را با آن پوشاند  یسربند که بتوان موھا -» خمار«؛ »لّفافه«

 د.]ر ناف زن مرده را بپوشانیر بغل تا زیاز ز
[چھارقد و روپوش] » خمار«،] »لّفافه«و » ازار«زن، [عالوه از » تیکفن کفا«و در 

 است.]» خمار«و » لّفافه«؛ »ازار«زن:  یبرا» تیکفن کفا«گردد؛ [پس  یز اضافه مین
 که:] ب استین ترتین زن، بدیت تکفیفیک[و 

راھن نھاده شود؛ یپ یاش باال نهیس یزن، دو دسته قرار داده شود و بر رو یموھا
ر یو ز راھنیپ یسر و صورت زن مرده] بر باال ی[چھارقد و روپوش، بر رو» خمار« آنگاه
 قرار داده شود.» لّفافه«، یبر باال» نه بندیس«، نھاده شود؛ و سپس لّفافه

ت، یم یھا ب است که: ابتدا در کفنین ترتی، بدن زنیت تکفیفیکگر، ید یری[به تعب
گردد؛  یھموار م» لّفافه«نخست  آنگاهرود؛  یبه صورت طاق به کار م ییمواد خوشبو

ھموار » ازار« یباال» راھنیپ«شود؛ و پس از آن،  یھموار م» لّفافه« یباال» ازار«سپس 
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دھند  یزن را دو دسته قرار م یشود و موھا یبر او پوشانده م» راھنیپ« آنگاهگردد؛  یم
 یبر سر و -چھارقد و روپوش  -» خمار« آنگاه؛ نھند یراھن میپ یاش باال نهیو بر س
ت نھاده یسوان میسر و دو طرف گ یبر باال» خمار«گر؛ ید یریشود. به تعب ینھاده م

را بر » نه بندیس«گاه راھن بگذارند؛ آنیپ یت بر باالیم یھا نهیس یشود و آن را، رو
شود؛ و  یچانده میپ یاز راست، بر و آنگاهاز چپ، و » ازار«راھن ببندند؛ سپس یپ یباال

 یم باز شدن و پراکندگیب چه چنانشود. و اگر  یت دور داده میبر م» لّفافه«پس از آن، 
 ، ھر دو طرف آن را گره بزنند تا باز و پراکنده نشود.]یزیتوانند با چ یکفن بود، م

ھا به صورت  چانده شود، کفنیش از آن که مرده [چه مرد و چه زن]، در کفن پیو پ

مَ «د: یفرما یم ج امبریرا پیشوند؛ [ز یخوشبو کرده مطاق، 
ْ
ُرْوا يِّ ِاٰذا امَْجَْرُ�ُم ال َت فَامَْجِ

د، به یھرگاه مرده را خوشبو نمود«و مستدرک حاکم)؛  یھقی(مسند احمد، سنن ب »ِوتْراً 
 .]»دیش کنیصورت طاق، خوشبو

افته یاست که [در حال ضرورت]  یزی: آن چمرد و زن] ی[برا» کفن ضرورت«و 

ٰهاَجْرنٰا َمَع «د: یگو سپوشاندن عورت باشد. خّباب بن ارت ی شود؛ [اگر چه به اندازه
 ّ يِبِ

تَِمُس وَْجَه اِهللا؛ فََوَ�َع اَْجَرنٰا يلَعَ  ج انلَّ
ْ
اَت لَْم  نَل  يَ اِهللا؛ فَِمنّٰا َمْن مّٰ

ْ
ئاً، يْ لُكْ ِمْن اَْجِرهِ شَ  أ

ُ َ�َمَرتُُه َ�ُهَو �ْ ؛ َو ِمنّٰا َمْن اَ ْ�ٍ ًب ْ�ُن ُ�مَ فَِمنُْهْم ُمْصعَ 
َ

ْد ٰما يَ ْهِد بُٰها. قُِتَل �ُ نََعْت هل ِ
َ

ْوَم اُُحٍد فَلَْم �
 بُْرَدًة ِاٰذا َ�طَّ 

ّٰ
نُُه ِاال َسُه، َخرََجْت رِْجالُٰه؛ َو ِاٰذا َ�طَّ يْ نَُ�ِفّ

ْ
َسُه؛ يْ ٰنا رِْجلَ يْ ٰنا بِٰها َرأ

ْ
ِه َخَرَج َرأ

َْعَل يلَعٰ  يْ اَْن ُ�َغِطّ  ج فَاََمَرنَا انلَّيِبُّ 
َّ

َسُه َو اَْن �
ْ
ِْذِخرِ يْ رِْجلَ  َرأ

ْ
، مسلم، ی(بخار »ِه ِمَن اال

م؛ پاداش ما با یبه خاطر خدا ھجرت کرد ج امبریبا پ«)؛ ی، ابوداود و ترمذیینسا
 یجنگاز غنائم  یزیفوت کردند و چ سریاز ما از جمله مصعب بن عم یخداست. بعض

پاداش خود را از  یعنید؛ ید و آن را چیاش رس وهیاز ما م یافت ننمودند؛ و بعضیدر
ر از یکفن او غ یبرا یزیکه روز جنگ ُاحد کشته شد، چ سافت کرد. مصعبیغنائم در

ش را یگرفت و اگر پاھا یش را نمیم، پاھایپوشاند یکه اگر سرش را م یچادر
به ما فرمان داد که سرش را  ج امبریم. پیافتیگرفت ن یم، سرش را نمیپوشاند یم

 .]»میِاذخر بپوشان یاه خوشبویش را با گیپاھا یپوشانده و رو
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 َفصٌل 

َالةُ  رَ�ُ�َها وَ  .ِكَفايَةً  فَرٌض  َعلَيهِ  اَلصَّ
َ
ائُِطَها وَ  .َوالِقيَامُ  اتلَّكِبَ�اُت  :أ  إِسَالمُ  :ِستَّةٌ  رَشَ

ُمه وَ  َطَهاَرتُه وَ  الَميِِّت  و ُحُضورُه وَ  َ�َقدُّ
َ
�رَثِ  ُحُضورُ  أ

َ
و بََدنِه أ

َ
 َكونُ  وَ  َرأِسه َمعَ  نِصِفه أ

رِض  ىلَعَ  الَميِِّت  َكونُ  وَ  ُعذرٍ  بََال  َراِكٍب  َغ�ُ  َعلَيَها الُمَص�ِّ 
َ
إِن ؛األ

و َدابَّةٍ  ىلَعَ  اَكنَ  فَ
َ
 ىلَعَ  أ

يِدي
َ
ُزِ  لَم ،انلَّاِس  أ

َ
َالةُ  جت   الُمختَارِ  ىلَعَ  الصَّ

َّ
 .ُعذرٍ  ِمن إِال

رَ�عٌ  ُسنَنَُها وَ 
َ
و اَكنَ  َذَكًرا ؛الَميِِّت  َصدرِ  حِبََذاءِ  اِإلَمامِ  ِ�يَامُ  :أ

َ
نىَث  أ

ُ
 اتلَّكِبَ�ةِ  بَعدَ  َواثلَّنَاءُ  ؛أ

 
َ

و�
ُ
َالةُ  األ اَعءُ  اثلَّاِ�يَةِ  بَعدَ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َصَ�  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  َوالصَّ  وَ  ؛اثلَّاثِلَةِ  بَعدَ  لِلَميِِّت  َوادلُّ
 
َ

ُ  ال   َ�تََع�َّ
َ

حَسنُ  َ�ُهوَ  بِالَمأثُورِ  َداَع  إِن وَ  ؛يَشءٌ  هل
َ
بلَغُ  وَ  أ

َ
 ُداَعءِ  ِمن سَعوٌف  َحِفَظ  َما ِمنهُ  وَ  ؛أ

  ِفراغْ  اَللَُّهمَّ « :َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َصَ�  انلَّيِبِّ 
َ

�ِرم وَ  َعنهُ  ُف َوا�ْ  اَعفِه وَ  مَحهُ َوارْ  هل
َ
  أ

َ
ع وَ  نُُزهل  وَسِّ

هِ  وَ  َوالرَبَدِ  َواثلَّلِج  بِالَماءِ  ِسلهُ َواغْ  َمدَخلَه بيَُض  اثلَّوُب  ُ�نىَقَّ  َكَما اخلََطايَا ِمنَ  َ�قِّ
َ
 ِمنَ  األ

�َِس  بْ  وَ  ادلَّ
َ
هًال  وَ  َدارِهِ  ِمن َخً�ا َداًرا ِدهلُ أ

َ
هِله ِمن َخً�ا أ

َ
دِخلهُ  وَ  َزوِجه ِمن َخً�ا َزوًجا وَ  أ

َ
 أ

ِعذهُ  وَ  اجلَنَّةَ 
َ
ابَِعةِ  بَعدَ  �َُسلِّمُ  وَ  »انلَّارِ  َعذاِب  وَ  الَقربِ  َعَذاِب  ِمن أ  َظاِهرِ  يِف  ُداَعءٍ  َغ�ِ  ِمن الرَّ

َوايَةِ    وَ  ؛الرِّ
َ

  اتلَّكِبَ�ةِ  َغ�ِ  يِف  يََديهِ  يَرَ�عُ  ال
َ

و�
ُ
َ  لَو وَ  .األ  لَِ�ن وَ  ؛يُتبَع لَم ،مَخًسا اِإلَمامُ  َكربَّ

  وَ  .الُمختَارِ  يِف  َسَالمه يُنتََظرُ 
َ

َا َعلهُ اجْ  اَللَُّهمَّ « :َ�ُقوُل  وَ  َصيِبٍّ  وَ  لَِمجنُونٍ  �ُستَغَفرُ  ال
َ

 فََرًطا نل
َا َعلهُ َواجْ 

َ
جًرا نل

َ
َا َعلهُ َواجْ  ُذخًرا وَ  أ

َ
 ».ًعاُمَشفَّ  وَ  َشافًِعا نل

 رامون احکام نماز جنازه]ی[پ :فصل

ک ین رو، اگر یاست؛ [از ا» هیکفافرض «ت، بر مسلمانان، ینماز جنازه خواندن بر م
ر مسلمانان ساقط یسا ی ت، نماز جنازه گزارد، فرض از ذّمهینفر از مسلمانان بر م

 مسلمانان، گنھکارند. یبر جنازه نماز نخواند، ھمگ یکس چه چنانگردد؛ و اگر  یم
باشد؛  یواجب است، واجب مھا  آن فرض بر یکه نمازھا یو نماز جنازه بر کسان

گاه و مّطلع باشند. و کسیکه از مرگ و یدر صورتالبته  گاه و یکه از مرگ م ی، آ ت، آ
 باشد. یز واجب نمینماز جنازه ن یست، بر ویباخبر ن

ن موضوع ھستند که نماز خواندن بر جنازه، یانگر ایب ج امبریاز پ یادیث زیو احاد
 است.» هیفرض کفا«

نْ «د: یگو سید بن خالد ُجھنیز ّ  ِانَّ رَُجًال ِمّ يِبِ
؛ فََذَكُرْوا يْ ْوَم خَ يَ  تُُوِ�َّ  ج اَْصٰحاِب انلَّ رَبَ
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 ِ َ ٰصاِحِبُ�ْم. َ�تَغَ  فَٰقاَل: َصلُّْوا يلَعٰ  ج لِرَُسْوِل اهللاِ َك ٰذل َّ� ِ ل ؛ فَٰقاَل: ِانَّ َك ْت وُُجوُْه انلّٰاِس ذِلٰ
َ  ِل اِهللا؛ َ�َفتَّْشٰنا َمٰتاَعُه فَوََجْدنٰايْ َسبِ  ٰصاِحبَُ�ْم َغلَّ يِفْ 

ْ
ٰ َخَرزاً ِمْن َخَرِز ايل ُ ُهوِْد ال  يْ ٰساوِ �

بر فوت کرد. یروز خ ج امبریاران پیاز  یمرد«)؛ یی(ابوداود، ابن ماجه و نسا »ْ�ِ ِدرَْهمَ 
د. با یفرمود: بر دوستتان نماز بخوان ج امبریبازگو کردند. پ ج امبریپ یان را برایجر

نبود خودش بر او نماز  یراض ج امبریر کرد؛ (چون پییمردم تغ ی ن سخن، چھرهیا
مت برداشته یانت کرده و به ناحق از غنیفرمود: دوست شما خ ج امبریبخواند.) پ
م که دو درھم یدا کردیھود پی یھا از ُمھره یا م؛ ُمھرهید کردیلش را بازدیاست. وسا

 .»ارزش نداشت

ْ يِّ ٰما ِمْن مَ «فرموده است:  ج امبریو پ ُمْسِلمِ  هِ يْ َعلَ  ٍت تَُصِ�ّ
ْ
َن ال ٌة ِمّ بْلُُغْوَن ِمائًَة �َ  ْ�َ اُمَّ

َ لُكُُّهْم  ُعْوا �ِ �  ُشِفّ
ّٰ

ُ ِاال ست که ین یتیچ میھ«)؛ ییو نسا ی(مسلم، ترمذ »هِ يْ ْشَفُعْوَن هلَ
آنان را  ین که خداوند، دعایصد نفره بر او نماز بخوانند و دعا کنند، مگر ا یجماعت

 .»کند یاجابت م

ْسِلٍم «رموده است: گر فید یثیو در حد َجٰناَزتِِه  ُقْوُم يلَعٰ يَ ُموُْت، �َ �َّ ٰما ِمْن رَُجٍل مُّ
 ٰ ُ اَْرَ�ُعْوَن رَُجًال ال ُ�ْوَن بِاِهللا شَ � َعُهُم اُهللا �ِ يْ رْشِ  َشفَّ

ّٰ
(مسلم، ابوداود و ابن ماجه)؛  »هِ يْ ئاً ِاال

ماز بخوانند، او ن ی رد و چھل نفر که بر خدا شرک نکرده، بر جنازهیبم یھر مسلمان«
 .]»کند یاو اجابت م ی را دربارهھا  آن یحتمًا خداوند دعا

 [ارکان نماز جنازه:]
 و ارکان نماز جنازه، عبارتند از:

ک رکعت است. ی ی به منزله ھا، آن از یریکه ھر تکب رات [چھارگانه؛یتکب* 

َ  يِف  انلَّٰجايِشَ  نيَٰع  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «د: یگو سرهیابوھر
ْ

ِ ايل
َّ

 يْ ٰماَت �ِ  يْ ْوِم اذل
َ

 ِه، فََخَرَج ِايل
ُمَص�ّٰ 

ْ
َ اَْرَ�عاً  ال  یکه نجاش یروز«)؛ یی، مسلم، ابوداود و نسای(بخار »فََصفَّ بِِهْم َو َكربَّ

خارج شد و  یخبر مرگ او را به مردم اعالم کرد و به طرف مصلّ  ج امبریفوت کرد، پ
 .»ر گفتیمردم را صف کرد و چھار تکب

َ  يلَعٰ  َص�ّٰ  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «ت است که گفت: یروا سرهیاز ابوھرز یو ن َجٰناَزٍة فََكربَّ
ر ینماز خواند و چھار تکب یتیبر م ج امبریپ«و مستدرک حاکم)؛  یھقی(ب »ٰها اَْرَ�عاً يْ َعلَ 

 .]»گفت
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 ست.]یح نین رو، نماز جنازه بدون عذر در حال نشسته، صحی؛ [از استادنیا* 
 نماز جنازه:] طی[شرا

 نماز جنازه، عبارتنداز: یھا و شرط
باشد؛ و  یز نمیرا خواندن نماز جنازه بر شخص کافر، جایت، مسلمان باشد؛ [زی* م

ت یاقت و صالحیعالوه از آن، نماز جنازه، شفاعت است و پرواضح است که کافر، ل
 شفاعت را ندارد.]

ن رو، نماز جنازه بر یاز ا] پاک باشد؛ [یو حکم یقیحق یھا ت، [از نجاستی* م
 ست.]یز نی، جایش از غسل داده شدن ویت، پیم

ت در پشت یم چه چنانرا اگر ینمازگزاران قرار داشته باشد؛ [ز یت، در جلو روی* م
 ست.]یح نیت، صحیسر نمازگزاران نھاده شده باشد، در آن صورت نماز جنازه بر م

ت، یا از بدن میست.] یز نیغائب، جات یرا نماز جنازه بر میت، حاضر باشد؛ [زی* م
 ا نصف آن به ھمراه سرش، وجود داشته باشد.یشتر آن یب

سوار  یید بدون عذر، بر مرکب و چھارپایگزارد، نبا یکه بر جنازه، نماز م ی* و فرد
گردد.  ین رو، بدون عذر، ترک نمیباشد؛ از ا یام در نماز جنازه، از ارکان میرا قیباشد؛ [ز
 د بدون عذر، نشسته نماز را بخواند.]یگزارد، نبا یکه بر جنازه نماز م یردن، فیو ھمچن
از  یت، [بدون عذریم چه چنانن رو، اگر ین نھاده شده باشد؛ از ایت، بر زمی* م

بنا به قول مختار  -ا بر دستان مردم؛ حمل شده بود، در آن صورت یعذرھا،] بر چھارپا 
وجود داشته باشد.  یست؛ مگر آن که عذرین زیجا ینماز خواندن بر و -ده یو برگز

ا بر دستان مردم نھاده شده بود، یاز عذرھا بر مرکب  یت، به جھت عذریاگر م یعنی[
 ز است.یجا یدر آن صورت نماز خواندن بر و

ن قرار داشت، در ینھاده شده بود که آن تخت، بر زم یت بر تختین اگر میو ھمچن
 ز است.]یجا یز، نماز خواندن بر ویآن صورت ن
 نماز جنازه:] یھا [سّنت

 نماز جنازه، چھار مورد است که عبارتند از: یھا و سّنت
 ا زن.یت، مرد باشد یت؛ خواه میم ی نهیستادن امام در برابر سی* ا

 »كَ ْ�ُ َو الٰ ِاهٰلَ �َ َك َجدُّ  َو تَٰعايلٰ َك اْسمُ َك و تَٰبارَ َك اللُّٰهمَّ َو حِبَْمدِ َك ُسبْٰحانَ «* خواندن 
 ر اّول.یپس از تکب

خواندن:  یعنیر دّوم. [یپس از تکب ج اسالم یامبر گرامی* درود فرستادن بر پ
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ٍد وَّ يلَعٰ  اَللُّٰهمَّ َصِلّ يلَعٰ « ٍد َكٰما َصلَّ  ُ�َمَّ ٌد يْ مَحِ َك َم ِانَّ يْ آِل ِابْٰراهِ  َم َو يلَعٰ يْ ِابْٰراهِ  َت يلَعٰ يْ آِل ُ�َمَّ
 ِ ٍد وَّ يلَعٰ  يلَعٰ  كْ ارِ ٌد. اَللُّٰهمَّ بٰ يْ �َّ َت يلَعٰ  ُ�َمَّ

ْ
ٍد َكٰما بٰاَر�  .]»مَ يْ آِل ِابْٰراهِ  َم َو يلَعٰ يْ ِابْٰراهِ  آِل ُ�َمَّ

 ر سّوم.یت پس از تکبی* دعا نمودن در حّق م
شود؛ [بلکه شخص  ین و مشّخص نمییاز دعاھا، تع یزیت، چیدعا در حق م یو برا

را  ییدعاھا چه چنانت است بخواند.] و اگر یرا که به نفع م ییتواند ھر دعا ینمازگزار م
کتر خواھد بود. ین کار بھتر و به اجابت نزدیده است بخواند، اینقل گرد ج امبریکه از پ

حفظ  ج امبریپ یاز دعا س»]عوف [بن مالك«است که  یین دعاھا، دعایاز ا یو برخ
 ن که: یش سپرده است؛ و آن اینموده و به خاطر خو

» 
ْ
ُه بِال

ْ
ْع َمْدَخلَُه َو اْغِسل ُ َو وَِسّ

َ
ِرْم نُُزهل

ْ
ُ َو ارمَْحُْه َو اٰعفِِه َو اْ�ُف َ�نُْه َو اَ�

َ
ٰماِء اَللُّٰهمَّ اْغِفْر هل

َٰطا
ْ
ِه ِمَن اخل رَبَِد َو نَِقّ

ْ
ِج َو ال

ْ
َ�ْ  نيَقَّ �ُ ا َكٰما يٰ َو اثلَّل ْ

ُ يَ اثلَّوُْب اال
ْ

�َِس َو اَبِْدهل اً ْ� ٰداراً خَ ُض ِمَن ادلَّ
ْن اَْهِلِه َو َزوْجاً خَ ْ� ِمْن ٰدارِهِ َو اَْهًال خَ  َنََّة َو اَِعْذُه ِمْن َعٰذاِب ْ� اً ِمّ

ْ
ُه اجل

ْ
ْن َزوِْجِه َو اَْدِخل اً ِمّ

َقرْبِ َو َعٰذاِب انلّٰارِ 
ْ
 .»ال

عفو و امرز و به او رحم کن و او را از عذاب، نجات ده و او را مورد یا! او را بیبار خدا«
گاھش را در یش قرار ده، و مکانش را در بھشت، واال و بلند گردان و جایآمرزش خو

و او را از خطاھا  یو وسعت ده و او را از گناھان، با آب و برف و تگرگ بشو یقبر، فراخ
بھتر از  یا او خانه یشود. و برا ید از چرک پاک میسف ی پارچه که ھمچنانپاک کن 

ن بفرما؛ و او را وارد یگزی، بھتر از ھمسرش جایاز اھلش و ھمسر ، بھتریاش و اھل خانه
 .»بھشت کن و او را از عذاب قبر و عذاب آتش سوزان دوزخ، دور بفرما

ر چھارم، بدون آن که پس از آن دعا کند، سالم بدھد؛ بنا به یو پس از گفتن تکب
 ت. یظاھر روا

ش را بلند نکند؛ [عبدالله بن یھا ر اول، دستیو نمازگزار، به جز در ھنگام گفتن تکب

َٰناَزِة يِفْ  ِه يلَعَ يْ دَ يَ ْرَ�ُع يَ اٰكَن  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «د: یگو بعباس
ْ
ِل تَْ�بِ  اجل ٍة ُ�مَّ ْ�َ اَوَّ

 ٰ ر اول نماز جنازه، دو دستش را یدر تکب ج امبریپ«)؛ ی(احکام الجنائز؛ آلبان »ُعوْدُ �َ ال
 .]»کرد ین کار را نمیا ،یرات بعدیکرد و در تکب یبلند م

بنا به  -و اّتباع نشود؛ بلکه  یرویپ یر پنجم را گفت، از ویامام، تکب چه چنانو اگر 
ر پنجم را یھرگاه امام، تکب یعنیده شود. [یانتظار سالمش، کش -ده یقول مختار و برگز

به ھمراه او،  آنگاهنکند؛ بلکه صبر کند تا امام، سالم بدھد؛  یرویپ یاز و یگفت، مقتد



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٤١٢

 سالم بدھد.]
مکّلف  ھا، آن رایشود؛ [ز یوانه و کودک، آمرزش و مغفرت خواسته نمیفرد د یو برا

 ن گفته شود:یچن ھا، آن باشند؛] بلکه در حق ینم

ٰا ٰشافِعاً وَّ «
َ

ُه نل
ْ
ٰا اَْجراً وَّ ُذْخراً وَّ اْجَعل

َ
ُه نل

ْ
ٰا فََرطاً وَّ اْجَعل

َ
ُه نل

ْ
عاً اَللُّٰهمَّ اْجَعل بار «؛  »ُمَشفَّ

 یا رهیما اجر و ذخ یشود بگردان؛ و او را برا یش داده میشاپیکه پ یا! او را مزدیخدا
 .»رفته شده بگردانیکننده و شفاعت پذ ما شفاعت یبگردان؛ و او را برا
ت یم ی نهیب است که: امام در برابر سین ترتی، بدت نماز جنازهیفیک[به ھر حال؛ 

 شتر بکشند؛ و گرفتن سه صف،یا بیھا در پشت سر امام، سه صف  یستد؛ و مقتدیبا
نماز جنازه را به عنوان  ی ضهیفر یک از آنان، ادایکند؛ سپس ھر  یت میرا کفاھا  آن

ز ی، متابعت امام را نین مقتدیند. و ھمچنیت نمایخداوند بلند مرتبه، ن یبرا یعبادت
ند؛ البته ھمراه با باال نمودن یر بگویه، تکبمیتحر یھا برا یامام و مقتد آنگاهد؛ یت نماین

خداوند  یھا؛ سپس به حمد و ثنا ر تا برابر گوشیش به ھنگام گفتن تکبیخو یھا دست

را تا آخر آن بخوانند؛  »اللهم... سبحانك«توانند  یمتعال مشغول شوند و اگر خواستند م
ر یند؛ و پس از تکبیباال نماش را یخو یھا ن که دستیند بدون ایر دوم را بگویتکب آنگاه

را تا » ل حممد.. آحممد و عىل اللهم صلّ عىل«اسالم درود بخوانند و  یامبر گرامیدوم، بر پ
ند؛ و یش را باال نمایخو یھا ند بدون آن که دستیر سوم را بگویتکب آنگاهآخر بخوانند؛ 

دعا  -مردگان زندگان و  -مسلمانان  یت و در حق تمامیر سّوم، در حّق میپس از تکب
تواند  یم یو یدر دعا -ا زن یچه مرد باشد  -ت، بالغ بود یم چه چنانند. اگر ینما
 د.ین بگویچن

َكِرنٰا َو اُنْثٰانٰا؛  نٰا َو ذَ ْ�ِ نٰا َو َكبِ ْ�ِ تِٰنا َو ٰشاِهِدنٰا َو اٰغئِِبٰنا َو َصغِ يِّ ٰنا َو مَ يِّ اَللُّٰهمَّ اْغِفْر حِلَ «
ِْسالِٰم َو َمْن تََو�َّ  ِه يلَعَ يِ َتُه ِمنّٰا فَاَحْ يْ يَ اَللُّٰهمَّ َمْن اَحْ 

ْ
ِ  تَُه ِمنّٰا َ�تََوفَُّه يلَعَ يْ اال

ْ
ا! یبار خدا«؛ »ٰمانِ يْ اال

امرز. بار یما، حاضر و غائب ما، کوچک و بزرگ ما، و مرد و زن ما را ب ی زنده و مرده
دار؛ و ھر که را از  زنده نگه، پس او را بر اسالم یدار یا! ھر که را از ما زنده نگه میخدا
 .»رانیمان بمی، پس او را بر ایرانیم یما م

 د:ین بگویش چنیخو یت، کودک پسر بود، در دعایو اگر م

عاً « ٰا ٰشافِعاً وَّ ُمَشفَّ
َ

ُه نل
ْ
ٰا اَْجراً وَّ ُذْخراً وَّ اْجَعل

َ
ُه نل

ْ
ٰا فَْرطاً وَّ اْجَعل

َ
بار «؛  »اَللُّٰهمَّ اْجَعلُُه نل

 یا رهیما اجر و ذخ یشود بگردان؛ و او را برا یش داده میشاپیکه پ یو را مزدا! ایخدا
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 .»رفته شده بگردانیکننده و شفاعت پذ ما شفاعت یبگردان؛ و او را برا
 د:ین بگویچن یو یت، کودک دختر بود، در دعایو اگر م

ٰا اَْجراً وَّ «
َ

ٰها نل
ْ
ٰا فََرطاً وَّ اْجَعل

َ
ٰها نل

ْ
َعةً  اَللُّٰهمَّ اْجَعل ٰا ٰشافَِعًة وَّ ُمَشفَّ

َ
ٰها نل

ْ
. »ُذْخراً وَّ اْجَعل

 کودک پسر است. یدعا ی ن دعا، مانند ترجمهیا ی ترجمه
 آنگاهند؛ یش را باال نمایخو یھا ند بدون آن که دستیر چھارم را بگویسپس تکب

 ش بدھند.یر چھارم، دو سالم از راست و چپ خویپس از تکب
ا یا پنج ی: سه یعنیباشد؛  -فرد  -ازگزاران، طاق نم یھا و مستحب است که صف

 ا مانند آن.]ی ھفت

 َفصٌل 

لَطانُ  َحقُّ  ،اَلسُّ
َ
ُ  لَِمن وَ  .الَو�ُّ  ُ�مَّ  ؛اليَحِّ  إَِمامُ  ُ�مَّ  ؛الَقايِض  ُ�مَّ  ؛نَائِِبه ُ�مَّ  ؛بَِصالتِه أ

َ
 َحقُّ  هل

مِ  ن ،اتلََّقدُّ
َ
إِن ؛ِلَغِ�ه يَّأَذنَ  أ

اَعَدَها ،َغُ�ه َص�َّ  فَ
َ
  وَ  َشاءَ  إِن أ

َ
 وَ  ؛َغِ�ه َمعَ  َص�َّ  َمن َمَعه يُِعيدُ  ال

  َمن
َ

يَةُ  هل
َ

مِ  ِوال َحقُّ  ،ِ�يَها اتلََّقدُّ
َ
ن أ وىَص  ِممَّ

َ
ُ  أ

َ
َالةِ  الَميُِّت  هل  .بِه الُمفىَت  ىلَعَ  َعلَيهِ  بِالصَّ

خ لَم َما يُغَسل لَم إِن وَ  قَربِهِ  ىلَعَ  ِ�َ ُص  ،َصَالةٍ  بَِال  ُدفِنَ  إِن وَ   ِاجتََمَعِت  ِاَذا وَ  ؛َ�تََفسَّ
َالةِ  فَاِإلفَرادُ  ،اجلَنَائِزُ    ،ِمنَها ِللُكٍّ  بِالصَّ

َ
و�

َ
مُ  وَ  ؛أ فَضُل  ُ�َقدَّ

َ
فَضُل  األ

َ
 َص�َّ  وَ  ِاجتََمعنَ  إِن وَ  .فَاأل

ةً  َعلَيَها ا َجَعلََها ،َمرَّ ا َطِو�ًال  َصفًّ امِ  ،لُكٍّ  َصدرُ  يَُ�ونُ  حِبَيُث  الِقبلَةَ  يَِ�  ِممَّ  وَ  ؛اِإلَمامِ  قُدَّ
ِ�يَب  َراىَع  ا الرَِّجاَل  َ�يَجَعُل  ؛الرتَّ بيَانَ  ُ�مَّ  ؛اِإلَمامَ  يَِ�  ِممَّ   ُ�مَّ  ؛بَعَدُهم الصِّ

َ
 ؛النَِّساءَ  ُ�مَّ  ؛اخلََناىث

  وَ  .َهَذا َعكِس  ىلَعَ  وََضُعوا ،َواِحدٍ  بَِقربٍ  َدَ�نُوا لَو وَ 
َ

 بَ�َ  وََجَدهُ  َمن بِاِإلَمامِ  يَقتَِدي ال
 َقبَل  فَاتَه َما يَقيِض  ُ�مَّ  ُداَعئِه يِف  يَُوافِقهُ  وَ  َمَعهُ  َ�يَدُخُل  ؛اِإلَمامِ  تَ�ِب�َ  يَنتَِظرُ  بَل ؛تَ�ِبَ�تَ�ِ 

  وَ  .اجلَنَاَزةِ  َرفعِ 
َ

ِر�َمتَه َحرَضَ  َمن اِإلَمامِ  تَ�ِب�َ  يَنتَِظرُ  ال
َ

 اتلَّكِبَ�ةِ  بَعدَ  َحرَضَ  َمن وَ  ؛حت
ابَِعةِ  َالمِ  َقبَل  الرَّ َالةُ  فَاتَتهُ  ،السَّ ِحيِح  يِف  الصَّ  .الصَّ

َالةُ  تَ�َرهُ  وَ  و ِ�يهِ  ُهوَ  وَ  اجلََماَعةِ  َمسِجدِ  يِف  َعلَيهِ  الصَّ
َ
 يِف  انلَّاِس  بَعُض  وَ  َخارَِجه أ

َ  الُمختَارِ  ىلَعَ  الَمسِجدِ  ، ُسِ�ّ َ  َو َمْن ِاْستََهلَّ َ ِه؛ َو ِاْن لَّْم يْ َعلَ  َو ُغِسَل َو ُصِ�ّ ، ُغِسَل يِف �  ْستَِهلَّ
 
ْ
دِرجَ  وَ اِر ُمْختٰ ـال

ُ
َحدِ  َمعَ  ُسيِبَ  َكَصيِبٍّ  ؛َعلَيهِ  يَُصلَّ  لَم وَ  ُدفِنَ  وَ  ِخرقَةٍ  يِف  أ

َ
بََو�هِ  أ

َ
  أ

َّ
ن إِال

َ
ُّسِلمَ  أ � 

َحُدُهَما
َ
و أ

َ
و ُهوَ  أ

َ
َحُدُهَما �َُسب لَم أ

َ
 َكَغسِل  َغَسلَه ؛ُمسِلمٌ  قَِر�ٌب  ،ِلاَكفِرٍ  اَكنَ  إِن وَ  .َمَعه أ

َسةٍ  ِخرقَةٍ  ِ
َ

نَه � لَقاهُ  وَ  ِخرقَةٍ  يِف  َوَ�فَّ
َ
و ُحفَرةٍ  يِف  أ

َ
  َدَ�َعه أ

َ
هِل  ِاىل

َ
  وَ  .ِملَِّته أ

َ
 وَ  بَاٍغ  ىلَعَ  يَُص�ِّ  ال
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ًال  الِمرصِ  يِف  ُماَكبِرٍ  وَ  ِ�يلَةً  بِاخلَنِق  قَاتٍِل  وَ  الُمَحاَرَ�ةِ  َحالَةِ  يِف  قُِتَل  َطِر�ٍق  قَاِطعِ 
َ

َالِح  يل  وَ  بِالسِّ
  ؛َعلَيهِ  يَُص�َّ  وَ  يُغَسُل  نَفِسهِ  قَاتُِل  وَ  ؛ُغِسلُوا إِن وَ  َعَصِبيَّةً  َمقتُولٍ 

َ
َحدِ  قَاتِِل  ىلَعَ  ال

َ
بََو�هِ  أ

َ
 أ

 .َ�َمًدا

 از احکام و مسائل که به نماز جنازه تعّلق دارند] یا [پاره :فصل

است؛ [البته در  سلطانامامت نماز جنازه،  ین فرد براین و سزاوارتریتر ستهیشا
ن ی،] سزاوارتریکه حضور داشته باشد؛] و سپس [به ھنگام عدم حضور و یصورت

نائب و  یعنی؛ [است که سلطان او را مأمور ساخته باشد یکسامامت،  یشخص برا
[و پس از آن،  یقاضامامت،  ین شخص برایتر ستهی.] و پس از آن، شاین ویجانش
 ین فرد برای]، سزاوارتری] است؛ و پس از آن [به ھنگام عدم حضور ویاضن قیجانش

 ّی ولامامت،  ین شخص برایتر ستهیاست؛ و پس از آن، شا محّله امام مسجدامامت، 
 که مرد [مکّلف و عالم و دانا و فرزانه] باشد. یاست؛ البته در صورت تیم

ش اجازه دھند تا یر خویبه غ توانند یت در امامت را دارند، میکه حّق اولو یو کسان
 د.ینماز جنازه را برگزار نما

ت و تقّدم در امامت را دارند؛ نماز جنازه را یکه حّق اولو یِر کسانیغ چه چنانو اگر 
ت در امامت را دارند، اگر خواستند، یکه حّق اولو یبرگزار نمودند، در آن صورت کسان

ت یکه حّق اولو ینمازگزاران به امامت کس ند. و اگریتوانند نماز جنازه را اعاده نما یم
ت در یکه حّق اولو یدر امامت را ندارد، نماز جنازه را گزاردند، در آن صورت اگر کس

ن نمازگزاران، دوباره نماز جنازه یامامت را دارد، نماز جنازه را اعاده کرد، در آن صورت ا
 نماز گزارند.]ست که بر جنازه، دوبار یرا روا نیرا با او نخوانند؛ [ز

 یستگیاقت و شایت و لیت و قابلیکه صالح یکسان -به  یبنا به قول ُمفت -و 
 یبر وھا  آن ت سفارش کرده است تایکه م یامامت در نماز جنازه را دارند، از کسان

امامت نماز  یاز سفارش شدگان، براھا  آن باشند؛ و یت مینماز جنازه بگزارند، در اولو
 باشند. یو سزاوارتر متر  ستهیجنازه، شا
ده بود، در آن صورت تا یدفن گرد یت، بدون نماز خواندن بر ویم چه چنانو اگر 

نماز  یده نشده بود، بر قبر ویو پوس یگمان غالب،] جسدش متالش یکه [بر مبنا آنگاه
گر؛ اگر مرده ید یریز نشده بود. [به تعبین مرده، غسل داده نیخوانده شود؛ اگر چه ا

گمان  یبر مبنا یکه بدن و آنگاهن صورت تا یغسل و نماز دفن نمودند، در ارابدون 
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ن ینماز جنازه گزارد؛ و ا یتوان بر و یده نشده است، استحسانًا میو پوس یغالب، متالش
اند:  گفته یبرخ یعنیست؛ یح نین کردن روزھا صحییح است. پس تعیز صحیقول ن

د، در آن صورت تا سه روز ینماز خوانده شود، دفن گرد یھرگاه مرده بدون آن که بر و
توان بر قبر او  یگر نمیشدن سه روز، د یشود؛ و پس از سپر ینماز خوانده م یبر قبر و

 یو گرم یرا با اختالف اوقات و اماکن، سردیباشد؛ ز یح نمین قول صحینماز گزارد؛ و ا

 يعالمه شامن موضوع را یو ھمکند.  یز فرق میمرده، حاالت ن یو چاق یھوا، و الغر

 نقل کرده است.] »البحر«در کتاب 
به  یا اد بود، در آن صورت بھتر آن است که بر ھر جنازهیھا متعّدد و ز و ھرگاه جنازه

ھا که برتر و  ک از مردهیھر  ی طور جداگانه نماز خوانده شود؛ و گزاردن نماز جنازه
 شود.ت قرار داده یاست، در اولو یگریافضل از د

ک بار یبه ھا  آن یکجا جمع شدند و امام، بر تمامیھا، با ھم در  جنازه ی و اگر ھمه
ک صف یھا را در  جنازه ی ز است و در آن صورت، امام] ھمهینماز خواند، [باز ھم جا

در ھا  آن ک ازیھر  ی نهیکه س یا ، رو به جھت قبله قرار دھد؛ به گونهیدراز و طوالن
ب را مراعات کند؛ ین، ترتیھا بر زم مام باشد. و امام در نھادن جنازها یرو یبرابر و جلو

 ھا، آن پس از آنگاهش قرار دھد؛ یک به خویمردان را نزد یھا که نخست، جنازه نگونهیا
 زنان را قرار دھد. ی ان و در آخر، جنازهیخنثا ی کودکان؛ سپس جنازه ی جنازه

ک گور دفن شدند؛ در آن یدر ھا  آن یماز،] تمایضرورت و ن ی[از رو چه چنانو اگر 
ن، در گور نھاده شوند؛ [و مستحب است که در آن صورت، یشیب پیصورت برخالف ترت

 با خاک فاصله قرار داده شود.] ھا، آن ن دو تن ازیب
ابد، در آن حال به امام اقتدا ی یر نماز جنازه درمیان دو تکبیکه امام را در م یو کس

ر سّوم را گفت، بدو یِر [سّوم] امام را بکشد؛ [و چون امام، تکبیتکبنکند؛ بلکه انتظار 
ش از ید؛ سپس پینما یرویکند]، پ یت میش [که در حّق میدر دعا یاقتدا کند و] از و

 یعنیفوت شده است، قضا آورد؛ [ یرات از ویبرداشته شدن جنازه، آنچه را که از تکب
 ی رات فوت شدهیام فوت شده است، تکبرات به ھمراه امیاز تکب یبرخ یکه از و یکس
 ش از آن که جنازه برداشته شود، قضا آورد.]یش را پیخو

ر دوم، حاضر یش از تکبیمه] و پیر تحریتکب یعنیر اول[یکه پس از تکب یو کس
که  ینماند. و آن کس یر دّوم باقید، در آن صورت به امام اقتدا کند و منتظر تکبیگرد

 -ح یبنا به قول صح -د، در آن صورت یاز سالم حاضر گرد شیر چھارم و پیپس از تکب
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 فوت شده است.  ینماز جنازه از و
گردد، [بدون  یکه جماعت در آن برپا م یت، در مسجدیو گزاردن نماز جنازه بر م

ا خارج مسجد و یاز نمازگزاران] در داخل  یت [به ھمراه برخیکه م یعذر] و در حال
مکروه  -ده یبنا به قول مختار و برگز -مسجد ھستند،  گر از مردم، در داخلید یبرخ

گزارد و در آن  ینماز جنازه را خارج از مسجد م ج اسالم یامبر گرامیرا پیباشد؛ [ز یم
 شدند.  یز خارج مسجد نھاده میھا ن روزگار، جنازه

 َ�يَع  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «گفت:  یکند که و ین نقل میچن سرهیاز ابوھر یبخار
َ  يِف  ٰجايِشَ انلَّ 

ْ
 ايل

ّ
 يْ ٰماَت �ِ  يْوِم اذل

َ
ُمَص�ّٰ  ِه َو َخَرَج بِِهْم ِايل

ْ
َ َعلَ  ال ِه اَْرَ�َع يْ َفَصفَّ بِِهْم َو َكربَّ

خبر مرگ او را به مردم اعالم کرد  ج امبریفوت کرد، پ یکه نجاش یروز«؛ »اٍت ْ�ٰ تَْ�بِ 
 .»گفتر یخارج شد و مردم را صف کرد و چھار تکب یو به طرف مصلّ 

َ «گفت:  یت شده است که ویروا بن از عبدالله بن عمریو ھمچن
ْ

ُهوَْد اَتَْوا ِانَّ ايل
 
َ

ّ  ِايل يِبِ
ٍة َزنَ  ج انلَّ

َ
نُْهْم َو اْمَرأ َٰنائِِز ِعنَْد �ْ ا فَاََمَر بِِهٰما َفرمُِجٰا قَرِ يٰ بِرَُجٍل ِمّ

ْ
باً ِمْن َموِْضِع اجل

َمْسِجدِ 
ْ
 ج امبریآوردند؛ پ ج امبریرا که زنا کرده بودند، نزد پ یان، مرد و زنیھودی«؛ »ال

نماز جنازه در کنار  یک محل برگزاریدستور رجم و سنگسار آنان را داد و آنان، نزد
 .»مسجد رجم شدند

رفت و  ینماز به مصلّ  یبه جھت ادا ج انگر آن است که رسول خدای، بث اولیحد
ز روشنگر آن است که ین ث دومیحدز در آن جا وجود نداشت؛ و یت نیحال آن که م
 شدند. یمسجد نھاده م یکیجنازه در نزد

َمْسِجِد حَ «د: یگو سمحمد بن عبدالله بن جحش
ْ
وَْضُع يُ ُث يْ ُكنّٰا ُجلُوْساً بِِفٰناِء ال

َٰنائُِز َو رَُسْوُل اهللاِ 
ْ
ما در صحن « (مسند احمد بن حنبل)؛  »ٰنا...�ْ رَ  َظهْ ْ�َ ٰجالٌِس �َ  ج اجل

ز در ین ج شدند؛ و رسول خدا یھا گذاشته م م که جنازهینشسته بود ییجا مسجد در
 .»ان ما نشسته بودیم

 ھا در صحن مسجد بوده است. ان شده است که محل جنازهیث بین حدیدر ا

که  یوقت«ن آمده است: یچن ح مسلمیصحد: در یگو »ريفتح القد«در کتاب  ابن مهام

 ید تا بر ویگفت: او را وارد مسجد کن لشهیفوت کرد، عا سوقاص یسعد بن اب
گفت:  لشهین رو عایرا انکار کردند؛ از ا لشهین سخن عایم؛ مردم اینماز گزار
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َمْسِجِد، َسْهٍل وَّ اَخِ  ٰضاَء يِف يْ �َ  ِاْ�َ�ْ  يلَعٰ  ج انلَّيِبُّ  َواِهللا لََقْد َص�َّ «
ْ
سوگند به خدا! که «؛ »هِ يْ ال

ل) را در داخل یسھل و برادرش (سھ یعنیضاء، یدو پسر ب ی نماز جنازه ج امبریپ
 .»مسجد خواند

به خاطر  ج امبریرا که پیست؛ زین ین واقعه، کلّ ی: امیگوئ یث مین حدیجواب ادر 
را در مسجد خواند؛ و اگر ضرورت اعتکاف را ھا  آن ی ضرورت اعتکاف، نماز جنازه

ل بر آن یاند، دل انکار کردهن عمل را ین که صحابه و تابعان، ایم، در آن صورت ھمیرینپذ
 اند. ه، خواندن نماز جنازه را در مسجد ترک کردهین قضیپس از اھا  آن است که

که  یت در مسجدیاز عذرھا، نماز جنازه بر م یاگر به جھت وجود عذر یول
 وجود نخواھد داشت.]  یتیگردد گزارده شد، پس کراھ یجماعت در آن برپا م

شود؛ [مانند  یافته می یات و زندگیح یھا در او نشانه که در حال والدت، یو نوزاد
ل: ی، از قبیزندگ یھا ه بلند کرد و در او نشانهیش را به گرین که پس از توّلد، صدایا

 یگردد و ھم بر و یشود و ھم غسل داده م یم یافته شد،] ھم نامگذاریره یحرکت و غ

ْفُل «فرمود:  ج امبرید: پیگو یم سرا جابربن عبداللهیشود؛ [ز ینماز جنازه گزارده م اَلطِّ
 ٰ ٰ يْ َعلَ  َص�ّٰ يُ ال َ  ْورَُث َحيتّٰ يُ رُِث َو الٰ يَ ِه َو ال نوزاد بر او نماز «و ابن ماجه)؛  ی(ترمذ »ْستَِهلَّ �

از  ییھا شود تا آن که در او نشانه یبرد و از او ارث برده نم یشود، ارث نم یخوانده نم
 .]»افته شودی یزندگان

ه بلند نکرد و در یش را به گریمتوّلد شد و پس از توّلد، صدا ینوزاد چه چنانو اگر 
 -ده یبنا به قول مختار و برگز -افته نشد، در آن صورت ی یات و زندگیح یھا او نشانه

نماز جنازه، گزارده  یگردد و بر و یده و دفن میچانیپ یا شود و در جامه یغسل داده م
ن دشمن یاز پدر و مادر [کافرش، از سرزم یکیه ھمراه که ب یشود؛ ھمانند کودک ینم
رد؛ که در آن صورت غسل داده ی] به اسارت گرفته شده باشد [و سپس بم -دارحرب -
شود؛]  ینماز جنازه گزارده نم یگردد و بر و یده و دفن میچانیپ یا شود و در جامه یم

ک از پدر و یچ یا ھیو ا خود کودک، مسلمان گردد یاز پدر و مادرش،  یکیمگر آن که 
ھا، کودک غسل داده  ن صورتیمادرش ھمراه با او به اسارت گرفته نشود؛ [که در ا

 شود.] ینماز جنازه خوانده م یگردد و بر و یشود و کفن و دفن م یم
ن یداشت؛ [سپس ا ییشاونِد مسلمان و حقگرایل و خویفرد کافر، فام چه چنانو اگر 

ک تّکه یتواند او را ھمانند شستن  یشاونِد مسلمان، میخو فرد کافر ُمرد؛] در آن صورت
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د؛ و او رادر تکه یھا و آداب غسل،] بشو بدون مراعات سّنت یعنینجس [ ی پارچه
 ید و او را در گودالین،] کفن نمایھا و آداب تکف [بدون در نظر گرفتن سّنت یا پارچه

ع ییبدھد [و خود از دور، او را تش لیاو تحو ی شهیشاِن کفرپیک ا او را به ھمیافکند؛ و یب
 د.]ینما

که در  راھزننموده است] و بر  یسرکش یه نظام اسالمیکه عل ی[کس بغاوتگرو بر 
 شود.  یاند، نماز جنازه خوانده نم کار کشته شدهیجنگ و پ

برد و  یم ییرا به جاھا  آن دھد و یب میگران را فریکه د ین بر کسیو ھمچن
 شود. یجنازه گزارده نمز نماز یکشد ن یم

، شب ھنگام یو سرکش ییو خودرأ یو لجباز یکدندگی یکه از رو یز بر کسیو ن
ز نماز جنازه یشود] ن ین حال کشته میچرخد [و در ھم یھمراه با سالح در شھر م

 شود.  یخوانده نم
و  ی؛ ِعرق گروھییگرا ؛ گروهی[تعّصب جاھل» تیعصب« یکه از رو یو کس

 یشود؛ اگر چه تمام یز نماز جنازه گزارده نمیشود ن یجنگد و کشته م ی] مییگرا لهیقب
 شود. یخوانده نمھا  آن ن افراد، غسل داده ھم شوند، باز ھم نماز بریا

نماز جنازه گزارده  یکند، ھم غسل داده شود و ھم بر و یم یخودکشکه  یو کس
 شود.

 یعمد کشته است، بر و یش را [به ستم و] از رویاز پدر و مادر خو یکیکه  یو کس
 شود. ینماز جنازه گزارده نم

 َدفِنَها َو  َحمِلَها ِفي َفصٌل 

  ،حِلَمِلَها �َُسنُّ 
َ
رَ�ِع�َ  مَحلَُها يَنبَيِغ  وَ  .رَِجالٍ  رَ�َعةُ أ

َ
  ؛ُخطَوةً  أ

ُ
ِمَها يَبَدأ يَمِن  بُِمَقدَّ

َ
 ىلَعَ  األ

رَِها ُ�مَّ  ؛احلَاِمِل  �ََسارِ  ِجهةَ  اَكنَ  َما :يَِمينَُها وَ  ؛يَِميِنه يَمِن  ُمؤَخَّ
َ
ِمَها ُ�مَّ  ؛َعلَيهِ  األ �رَسِ  ُمَقدَّ

َ
 األ

�رَسَ  َ�ِتمُ  ُ�مَّ  ؛�ََسارِهِ  ىلَعَ 
َ
 .َعلَيهِ  األ

  يُؤَدِّي َما ُهوَ  وَ  ؛َخبٍَب  بَِال  بَِها اِإلرَساعُ  �َستَِحبُّ  وَ 
َ

 َوالَميشُ  ؛الَميِِّت  ِاضِطَراِب  إِىل
فَضُل  ،َخلَفَها

َ
َماَمَها الَميِش  ِمنَ  أ

َ
وِت  َرفعُ  يَ�َرهُ  وَ  .انلَّفِل  ىلَعَ  الَفرِض  َصَالةِ  َكَفضِل  ؛أ  الصَّ

كرِ   .وَضِعَها قَبَل  َواجلُلُوُس  بِاذلِّ
و قَاَمةٍ  نِصَف  الَقربُ  ُ�َفرُ  وَ 

َ
  أ

َ
درِ  ِاىل   وَ  يُلَحدُ  وَ  .َحَسنًا اَكنَ  ِز�دَ  ِإن وَ  ؛الصَّ

َ
  �َُشقُّ  ال

َّ
 يِف  ِاال
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رٍض 
َ
 رَُسولِ  ِملَّةِ  ىلَعَ  وَ  اهللاِ  �ِسمِ « ه:َواِضعُ  َ�ُقوُل  وَ  الِقبلَةِ  ِجَهةِ  ِمن الَميُِّت  ُل دخَ يُ  وَ  .رَخَوةٍ  أ

هُ  وَ  ».َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َصَ�  اهللاِ    يُوَجَّ
َ

يَمِن  َجنِبهِ  ىلَعَ  الِقبلَةِ  ِاىل
َ
َلُّ  وَ  ؛األ  ی�َُسوَّ  وَ  الُعَقدُ  حتُ

ن وَ  ؛َواخلََشُب  اآلُجرُّ  ُكِرهَ  وَ  ؛َوالَقَصُب  َعلَيهِ  اللنَِبُ 
َ
َُّسىجَّ  أ   قَربَُها �

َ
َاُب  ُ�َهاُل  وَ  ؛َ�رَبُه ال  وَ  الرتُّ

  وَ  الَقربُ  �َُسنَّمُ 
َ

�نَةِ  َعلَيهِ  ابَلنَاءُ  َ�ُرمُ  وَ  ؛يَُر�َّعُ  ال فِن  بَعدَ  لِإلِحاَكمِ  يَ�َرهُ  وَ  ؛لِلزِّ   وَ  ؛ادلَّ
َ

 بَأَس  ال
  َعلَيهِ  بِالِكتَابَةِ 

َّ
ثَرُ  يَذَهَب  ئِلَال

َ
  وَ  األ

َ
َ�نُ  يَ�َرهُ  وَ  ؛يُمتََهنَ  ال  ِالِخِتَصاِصه ابُليُوِت  يِف  ادلَّ

نِبيَاءِ 
َ
َالةُ  َعلَيِهمُ  بِاأل َالمُ  الصَّ َ�نُ  يَ�َرهُ  وَ  ؛َوالسَّ   وَ  ؛الَفَسايِق  يِف  ادلَّ

َ
�رَثَ  بَِدفِن  بَأَس  ال

َ
 ِمن أ

وَرةِ  قَربٍ  يِف  َواِحدٍ  ُ َاِب  ِاثنَ�ِ  لُكِّ  بَ�َ  ُ�َجزُ  وَ  ؛لِلرضُّ  .بِالرتُّ
رُ  ِخيَف  وَ  بَِعيًدا الرَبُّ  َوَ�نَ  َسِفينَةٍ  يِف  َماَت  َمن وَ  نَ  ُغِسَل  ،الرَضَ َ ُص  وَ  َوُ�فِّ ليِقَ  وَ  َعلَيهِ  �ِّ

ُ
 أ

 .ابَلحرِ  يِف 
فنُ  �َستَِحبُّ  وَ  و بِه َماَت  َ�َلٍّ  يِف  ادلَّ

َ
فِن  قَبَل  نُِقَل  فَِإن ؛قُِتَل  أ و ِميٍل  قَدرَ  ادلَّ

َ
  ،ِميلَ�ِ  أ

َ
 ال

�رَثَ  نَقلُه َوُ�ِرهَ  ؛بِه بَأَس 
َ
  وَ  .ِمنهُ  ِأل

َ
  بِاِإلمَجاِع  َدفِنهِ  بَعدَ  نَقلُه َ�ُوزُ  ال

َّ
ن إِال

َ
رُض  تَُ�ونَ  أ

َ
 األ

و َمغُصوَ�ةً 
َ
ِخَذت أ

ُ
فَعةِ  أ   وَ  احلَفرِ  ِ�يَمةَ  َضِمنَ  ،ِلَغِ�ه ُحِفرَ  قَربٍ  يِف  ُدفِنَ  إِن وَ  .بِالشُّ

َ
 ُ�َرجُ  ال

  وَ  ؛الَميِِّت  َمعَ  َمالٍ  وَ  َمغُصوٍب  ِلَكَفٍن  وَ  ِ�يهِ  َسَقَط  لَِمتَاٍع  يُنبَُش  وَ  ؛ِمنهُ 
َ

 ِلَغ�ِ  بِوَضِعه يُنبَُش  ال
و الِقبلَةِ 

َ
علَم َواهللاُ  .�ََسارِه ىلَعَ  أ

َ
 .أ

 تیرامون [احکام و مسائل] حمل جنازه و دفن میفصل: پ

کنندگان]  ک از حملیھر  یو [براند؛ یسّنت است که جنازه را چھار مرد حمل نما
د: یفرما یم ج امبریرا پیند؛ [زیبنده است که جنازه را چھل قدم حمل نمایمناسب و ز

َرْت َ�نُْه اَْرَ�عِ ْ�َ َمْن مَحََل َجٰناَزًة اَْرَ�عِ « ھر کس «(ابن عساکر)؛  »ةً ْ�َ  َكبِ ْ�َ  ُخْطَوًة ُ�ِفّ
 .»شود یخشوده مجنازه را چھل قدم حمل کند، چھل گناه از او ب

تابوت  یراست جلو ی هیت را حمل کند،] نخست، پایخواھد تابوت م یکه م یو کس
 یآخر راست تابوت را بر باال ی هیپا آنگاهش بگذارد؛ [یراست خو ی شانه یرا بر باال

چپ و  ی شانه یتابوت را بر باال یچِپ جلو ی هیراستش بنھد؛] پس از آن، پا ی شانه
ش بگذارد. یچپ خو ی شانه یچپ آخر تابوت را بر باال ی هیدر آخر، پا آنگاه

َْرَ�ِع، َ�َقْد قيََض «د: یگو سرهی[ابوھر
ْ

َٰناَزَة جِبَٰوانِِبَها اال
ْ
ِ  َمْن مَحََل اجل

َّ
(مصّنف ابن  »هِ يْ َعلَ  يْ اذل

ش یخو ی فهیوظ یھر کس جنازه را با چھار جانب آن حمل کند، به راست«به)؛ یش یاب



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٤٢٠

 .]»رسانده استرا به انجام 
تابوت  ی هید چھار پایند؛ بایع نماییت را حمل و تشیو [ھرگاه مسلمانان بخواھند م

ن شتاب یده است که با شتاب، جنازه را ببرند؛ اّما ایرند؛ و] مستحب و پسندیت را بگیم
انجامد؛ یت بیتند بوده باشد که به تکان خوردن و به جنبش درآمدن م یا د به گونهینبا

َٰناَزِة فَاِْن تَ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهی[ابوھر
ْ
ُمْونَٰها ْ�ٌ ٰصاحِلًَة َفخَ ُك ِارْسَُعْوا بِاجل  ُ�َقِدّ

ِ ْ�َ �َ ُك ِه؛ َو ِاْن تَ يْ َعلَ  در دفن «و مسلم)؛  ی(بخار »؛ فَرَشٌّ تََضُعْونَُه َ�ْن ِرقٰابُِ�مْ َك  ٰذل
را به او  یریباشد، خ یک و صالحیت، انسان نید؛ چون اگر میجنازه عجله و شتاب کن

 .]»دیدار یاست که از دوش خود برم یر از آن باشد، شّر ید و اگر غیرسان یم
لت یآن است؛ [و فض یاده رفتن در جلویاده رفتن پشت سر جنازه، بھتر از پیو پ

لت نماز فرض یآن،] ھمانند فض یحرکت کردن پشت سر جنازه، بر حرکت کردن جلو
 بر نماز نفل است.

ن ین کار مطابق با ایرا ایال؛ حرکت کردن پشت سر جنازه بھتر است؛ ز[به ھر ح

َٰنائِزَ «است که فرمود:  ج امبریپ ی فرموده
ْ
 .»دیھا را دنبال کن و جنازه«؛ »َواتَِّبُعوا اجل

َميْشُ «د: یگو یکند که م ید میین را تأیز این سیو قول عل
ْ
َميْشِ  اَل

ْ
َفٰها، اَفَْضُل ِمَن ال

ْ
 َخل

و مصّنف عبدالرزاق)؛  یھقی(ب »َصالٰتِِه فَّذاً  مَجٰاَعٍة يلَعٰ  اَٰماَمٰها، َكَفْضِل َصالِٰة الرَُّجِل يِفْ 
لت نماز یآن، مانند فض یلت حرکت کردن پشت سر جنازه بر حرکت کردن جلویفض«

  َميٰش  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «د: یز گوین س. و ابوامامه»است یجماعت بر نماز ُفراد
ْ
َف َخل

برھنه، پشت سر  یبا پا ج امبریپ«(مستدرک حاکم)؛  »اً يَم ٰحا�ِ يْ َجٰناَزِة ابِْنِه ِابْٰراهِ 
 .]»م، حرکت کردیپسرش ابراھ ی جنازه

ن کار بدعت یش جنازه،] مکروه است؛ [چون ایشاپیبلند [در پ یو ذکر کردن با صدا

ّ «د: یگو سس بن عبادهیاست. و ق يِبِ
وِْت ِعنَْد يَ  ج اٰكَن اَْصٰحاُب انلَّ ْ�َرُهْوَن َرْ�َع الصَّ

َٰنائِزِ 
ْ
ع ییبلند کردن صدا ھنگام تش ج امبریاران پی«)؛ یو الجنائز آلبان یھقی(ب »اجل

ان است؛ چون آنان یحین کار، مشابھت با مسی؛ چرا که ا»دانستند یجنازه را مکروه م
صدا و لحن دادن دن یشان، آوازشان را ھمراه با کشیل و دعاھایبه ھنگام خواندن انج

ع جنازه با یین است که تشیتر از آن، ا کردند؛ و زشت یبدان و غمناک کردن آن، بلند م
 که ھمچنانش جنازه ھمراه باشد؛ یشاپیز، پیانگ ُحزن ییبا صدا یقینواختن آالت موس

 دھند. ین کار را انجام مید از کّفار، ایبه تقل یاز ممالک اسالم یدر بعض
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َٰناَزُة بَِصوٍْت وَّ الٰ نٰارٍ «د: یفرما یگر مید یثیدر حد ج امبریو پ
ْ
؛ »(ابوداود) »الٰتُتَّبَُع اجل

 .]»ع نشودییجنازه با سر و صدا و آتش و بخور، تش«
ن نھاده شود مکروه است؛ یش از آن که جنازه بر زمین پین نشستن بر زمیو ھمچن

ٰ «د: یفرما یم ج امبریرا پی[ز َٰناَزَة فَال
ْ
ھر کس «)؛ ی(بخار »تُوَْضعَ  ِلْس َحيتّٰ َ�ْ  َمْن تَِبَع اجل

ن ین نھاده نشده است، بر زمیکه جنازه بر زم یکند، تا وقت یرا دنبال م یا جنازه
 .]»ندیننش

 چه چناننه کنده شود؛ و اگر یا تا سیقبر، [حداقل] نصف قامت  یعمق و گود یبرا
 بھتر است.ن، ید، ایادتر گردینه زیا سیآن از نصف قامت  یعمق و گود
قرار داده شود؛ [و  لحدقبر،]  یسفت و سخت رو به جانب قبله برا یھا نیو [در زم

قبر،  ید برایشود]؛ و نبا ین قبر کنده مییاست که در طرف راست پا یا حفره»: لحد«
نرم و سست و  ینیراست، بدون لحد قرار دھند؛ مگر آن که قبر، در زم یشکاف و گودال

ت، لحد قرار ندھند و یم یتوانند برا یشد؛ [که در آن صورت مشکننده قرار گرفته با
ت در قبر،] از جھت یند و او را در آن قرار دھند؛ و میفقط قبر را بشکافند و گود نما

قُّ ِلغَ «فرموده است:  لحددر مورد  ج امبریقبله نھاده شود. [پ ٰا َو الشَّ
َ

 »نٰاْ�ِ اَللََّحُد نل
 .»ر ما استیآِن ما مسلمانان، و شکاف از آن غلحد از «)؛ ی(ابوداود و ترمذ

ا اٰكَن «د: یگو سع و خوب باشد. ھشام بن عامریق، وسیو مناسب است که قبر عم لَمّٰ
ُمْسِلمِ يْ َب َمْن اُِص يْ ْوُم اُُحٍد، اُِص يَ 

ْ
ٰنا ْ�َ َب ِمَن ال

ْ
 ا رَُسْوَل اهللاِ يٰ  َو اَٰصاَب انلّٰاَس َجٰراٰحاٌت؛ َ�ُقل

َْفُر َعلَ ج
ْ
ّ ِا�ْٰساٍن َشدِ يْ ! احَل

ُمُرنٰا؟ فَٰقاَل: اُْحُفُرا َو اَوِْسُعْوا َو اْ�ُمُقْوا َو يْ ٌد؛ فَكَ يْ ٰنا ِللُكِ
ْ
َف تَأ

ثْنَ  ِ
ْ

رَثَُهْم قُْرآناً. قٰاَل: فاَكَٰن ايَِبْ   َو اثلَّالٰثََة يِفْ ْ�ِ اَْحِسنُْوا َو اَْدفُِنوا اال
ْ
ُمْوا اَ� َقرْبِ َو قَِدّ

ْ
ثٰاِلُث  ال

مَ  ثَالٰثٍَة، رُثُُهْم قُْرآناً َ�ُقِدّ
ْ
که جنگ ُاحد  یزمان«)؛ ی، ابوداود و ترمذیی(نسا »َو اٰكَن اَ�

م: یبرداشتند. گفت یھم جراحات یا از مسلمانان کشته شدند و عّده یاریداد، بس یرو
است، به ما چه  یکار دشوار ھا، آن ھر کدام از ی! کندن قبر براج رسول خدا یا

ق و خوب حفر یع، عمیفرمود: قبرھا را به صورت وس ج امبرید؟ پیدھ یم یدستور
از حفظ  یشتریرا که قرآن ب ید و کسییک قبر دفن نماید و دو نفر و سه نفر را در یکن

بود که  ین شخصید: پدرم سّومیگو سد. ھشام بن عامریداشته، در دفن مقّدم کن
ه او را جلوتر از ھمه، جیشتر از ھمه قرآن را از حفظ داشت، در نتیکشته شده بود و ب

 .»دفن کردند
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ز است؛ چون در زمان یجا شقو ھم به صورت  لحدو کندن قبر ھم به صورت 
 بھتر است. لحد یھر دو صورت رواج داشته است، ول جامبریپ

ا تَُوِ�َّ «د: یگو سانس بن مالک َمدِ  ج انلَّيِبُّ  لَمّٰ
ْ
َحُد َو آَخٌر يَ نَِة رَُجٌل �ْ اٰكَن بِال

ْ
ُح؛ يَ ل رْضَ

ْ ْ�ُ فَٰقالُْوا: �َْستَخِ 
َ

ْ �ُّ ِهٰما؛ فَاَ  َر�َّٰنا َو َ�بَْعُث ِايل
َ

ٰناُه؛ فَاَرِْسَل ِايل
ْ
ِهٰما فََسبََق ٰصاِحُب ُهٰما َسبََق تََر�

 ّ يِبِ
 ج امبریپ یوقت«ث، حسن است)؛ ین حدی(ابن ماجه و سند ا »ج اللََّحِد؛ فَلََحُدْوا لِلنَّ

به صورت شق  یگریقبر را به صورت لحد و د یکیبود که  نه دو قبرکنیفوت کرد، در مد
م و به دنبال آن دو یکن یکرد. اصحاب گفتند: از پروردگارمان، استخاره م یحفر م

م؛ ھر کدام زودتر آمد قبر را حفر کند؛ به دنبال آن دو نفر فرستادند، لحدکن یفرست یم
 .»قبر را به صورت لحد حفر کردند ج امبریپ یزودتر آمد، لذا برا

شود؛ چرا که در  یت، اگر چه زن باشد، توسط مردان به داخل قبر گذاشته میو م
ن کار را یز مسلمانان ایدادند و تاکنون ن ین کار را انجام میمردان ا ج امبریزمان پ
 دھند.] یانجام م

؛ »ج ِملَِّة رَُسْوِل اهللاِ  يلَعٰ  � اِهللا وَ «د: ین بگوینھد، چن یت را در گور میکه م یو کس

 ج ِانَّ انلَّيِبَّ «د: یگو بابن عمر. [»ج ش رسول خداین و کیی؛ و بر آیبه نام خدا«
مَ 
ْ
َقرْبِ قٰاَل: � اِهللا َو يلَعٰ  َت يِف يِّ اٰكَن ِاٰذا وََضَع ال

ْ
و ابن  ی(ابوداود، ترمذ »ُسنَِّة رَُسْوِل اهللاِ  ال

سنة  �سم اهللا و يلع«فرمود:  یداد، م یت را در قبر قرار میم یوقت ج امبریپ«ماجه)؛ 
 .»ج امبر خدایبه نام خدا و بر سّنت پ یعنی؛ رسول اهللا

مَ «د: یفرما یم ج امبریگر پید یثیو در حد
ْ
  ُت ِاٰذا وُِضَع يِفْ يِّ اَل

ْ
ِ يَ َ�رْبِهِ، فَل

َّ
َن �ْ ُقِل اذل

(مستدرک حاکم)؛  »ِملَِّة رَُسْوِل اهللاِ  اللََّحِد: � اِهللا َو بِاِهللا َو يلَعٰ  وَْضُع يِف يُ  ْ�َ َضُعْونَُه حِ يَ 
ند: یگذارند، بگو یکه او را در لحد م یشود، کسان یت در قبرش گذاشته میکه م یوقت«

امبر ین پییآبه نام خدا و با توکل به خدا و بر  یعنی؛ ِملَِّة رَُسْوِل اهللاِ  � اِهللا َو بِاِهللا َو يلَعٰ 
 .]»ج خدا

را یش قرار داده شود؛ [زیراست خو یقبله و بر پھلو یت، در قبر رو به سویو م

َ «د: یفرما یم ج امبریپ
ْ

َٰراُم، قِبْلَتُُ�ْم اَحْ يْ ابَل
ْ
کعبه  ی خانه«(ابوداود)؛  »اءاً وَّ اَْمٰواتاً يٰ ُت احل

 .]»شما است ی و ھم در مرگ، قبله یھم در زندگان
م باز شدن کفن یکه از ب ییھا[ ت در گور نھاده شد،] نوار پارچهیکه م و [پس از آن
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فوت  ست شده است که پسر سمرة بن جندبیرا روای[ز بسته بودند،] باز کرده شود؛
م باز شدن کفنش، آن را با نوار یبه ھنگام کفن کردن پسرش، از ب یکرد؛ و و

اَْطِلْق ُ�َقَد َرأِسِه َو ُ�َقَد «: دوبدو فرم ج امبرین، پیبست؛ به ھنگام تدف ییھا پارچه
 .]»ش را باز کنیسر و پا یھا گره«االثار)؛  یدر شرح معان یو طحاو یھقی(ب »هِ يْ رِْجلَ 

ا یت در َلحد نھاده شد، مستحب است که] لحد با خشت خام یو [پس از آن که م
، مسدود ساخته شود؛ و مکروه است که َلحد از آجر و چوب، مسدود ساخته شود؛ ینَ 

رونما  یتیموجود نباشد که در آن صورت، کراھ یا نَ یکه خشت خام  آنگاه[مگر 
 گردد.] ینم

 یا ت، زن بود، در آن صورت [مستحب است که] قبرش با پردهی] مچه چنانو [اگر 
ت شده است یرا روایده نشود؛ [زیقبرش پوشان ت مرد بود؛یاگر م یده شود؛ ولیپوشان

ْصَنُع يُ َ�رْبِهِ ثَْو�اً فََجَذَب بِِه َو قٰاَل: ِانَّٰما  تاً َو �ََسُطْوا يلَعٰ يِّ َمرَّ بَِقْوٍم قَْد َدَ�نُْوا مَ  ساً يّ ِانَّ َعلِ «که: 
از مردم گذشت که  یاز کنار گروھ سیعل«)؛ یدر سنن الکبر یھقی(ب »ٰهٰذا بِالنِّٰساءِ 

ن رو لباس را یده بودند؛ از ای، قبرش را پوشانیا کردند و با جامه یرا دفن م یا مرده
 .]»دھند ین کار را با زنان انجام میگمان ا ید و گفت: بیکش

خاک،  ی لهیخته شود [تا آن که قبر، به وسیو [پس از پوشاندن َلحد، بر قبر] خاک ر
شکل کوھان شتر برجسته گردد؛ و چھارگوش قرار داده پر و مسدود گردد؛] و قبر به 

 نشود.
که کنار قبر است، مستحب است که پس از بستن َلحد و  یکس ی[به ھر حال، برا

زد؛ در بار یقبر بر یش، سه مشت خاک بر رویھا، با ھر دو دست خو گذاشتن خشت

َو «د: یو در بار دّوم بگو .»میدین آفریما شما را از زم«؛ »ِمنْٰها َخلَْقٰناُ�مْ «د: یاول بگو
َو «د: ی. و در بار سوم بگو»میگردان ین برمیو ما دوباره شما را به زم«؛ »ُدُ�مْ يْ ٰها نُعِ يْ �ِ 

ْرُِجُ�ْم تٰاَرًة اُْخر
ُ

 .»م آوردیرون خواھین بیگر شما را از زمیو بار د«؛ »يٰ ِمنْٰها �

مَ  َجٰناَزٍة؛ ُ�مَّ ايََت  يلَعٰ  َصّ�ٰ  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «د: یگو سرهیابوھر
ْ
ِه ِمْن يْ َعلَ  َت فََحيثٰ يِّ ال

ِسِه ثَالٰثاً 
ْ
ک قبر شد ینماز خواند؛ سپس نزد یا بر جنازه ج امبریپ«(ابن ماجه)؛  »قِبَِل َرأ

 .»ختیو از طرف سرش، سه مشت خاک بر آن ر
 ر سّنت است:یت، انجام موارد زیو پس از دفن م

شود تا مشخص شود که قبر است و به آن ن بلند یک وجب از زمیقبر، حدود  -١
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ٌَد َو نُِصَب َعلَ  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «د: یگو ساھانت نشود. جابر بن عبدالله
َ
ُ حل

َ
َِد هل

ْ
ِه يْ احُل

ْن ِشرْبٍ  ْواً ِمّ
َ

َرِْض �
ْ

)؛ یھقیح ابن حبان و بی(صح »اللَّنَبُ نَْصباً وَّ ُرفَِع َ�رْبُُه ِمَن اال
د و بر او خشت قرار داده شد و قبرش به کنده ش یلحد ج امبریپ یبرا«

 .»ن بلند کرده شدیک وجب از زمی ی اندازه

 «د: یان تمار گویمرتفع شود؛ سف یقبر مقدار -٢
َ
ّ يْ َرأ يِبِ

 »ُمَسنَّماً  ج ُت َ�رْبَ انلَّ
 .»دم که به شکل کوھان شتر برجسته بودیرا د ج امبریقبر پ«)؛ ی(بخار

ت)؛ آن را یقبر (سر م یقسمت باال ه آن دریا شبی یبا قرار دادن تکه سنگ -٣
رد، نزد او دفن شود. مطلب بن یت بمیاز بستگان م یمشخص کند تا ھرگاه کس

ا ٰماَت ُ�ثْٰماُن ْ�ُن َمْظُعْوٍن اُْخِرَج جِبَٰناَزتِِه فَُدفَِن؛ اََمَر «د: یگو سوداعه یاب لَمّٰ
�ِ يَّ رَُجًال اَْن  سانلَّيِبُّ 

ْ
َ ُه حِبََجٍر؛ فَلَْم يَ أ ْ ْستَ �

َ
َو َحرَسَ  ج ٰها رَُسْوُل اهللاِ ِطْع مَحْلَُه؛ فَٰقاَم ِايل

ِ يْ َ�ْن ِذٰرا�َ 
َّ

ُمَطِلُّب: قٰاَل اذل
ْ
ِ�ْ ُ�ْ  يْ ِه. قٰاَل ال ْ  ج َ�ْن رَُسْوِل اهللاِ  رِبُ ّ�ِ

َ
 اَْ�ُظُر ِايلٰ  اَك

ِسِه َو قٰاَل:  َحرَسَ َ�نْٰها؛ ُ�مَّ مَحَلَٰها ْ�َ حِ  ج رَُسْوِل اهللاِ  اِض ِذٰرايَعْ يٰ بَ 
ْ
فَوََضَعٰها ِعنَْد َرأ

ْ  اََ�َعلَُّم بِٰها َ�رْبَ ايَخ
َ

اَت ِمْن اَْهِ�ْ َو اَْدُ�ُن ِايل که عثمان  یوقت«(ابوداود)؛  »ِه َمْن مّٰ
به  ج امبریرون بردند و دفن کردند. پیاش را ب بن مظعون فوت کرد، جنازه

ص نتوانست سنگ را اورد؛ آن شخیاو ب یرا برا یدستور داد تا سنگ یمرد
د: ینش را باال زد. مطّلب گویبه طرف سنگ رفت و آست ج امبریحمل کند؛ پ

 ینش را برایآست ج امبریکه پ یبه من خبر داد و گفت: وقت ج امبریاز پ یکس
دم. سنگ را حمل کرد و در یش را دیساعدھا یدیبرداشتن سنگ باال زد، سف

کنم و  یسنگ، قبر برادرم را نشانه من یکنار سر عثمان قرار داد و فرمود: با ا
 .»کنم یشاوندانم فوت کند، نزد او دفنش میھر کس از خو

ت، دعا و طلب آمرزش کند و حاضران را یم یداریپا یستد و برایقبر با یباال -٤

  ج اٰكَن انلَّيِبُّ «د: یگو سن کار سفارش کند. عثمان بن عفانیز به این
َ
ِاٰذا فََرغ

مَ 
ْ
ُ اتلَّثْبِ يْ ِه فَٰقاَل: ِاْستَْغِفُرْوا ِالَخِ يْ ِت، َوَ�َف َعلَ يِّ ِمْن َدفِْن ال َت فَاِنَُّه يْ ُ�ْم َو َسلُْوا هلَ

ُن 
ْ

ُل ُي�ْاآل
َ
 یشد، باال یت فارغ میاز دفن م ج امبریکه پ یوقت«  (ابوداود)؛ »سأ

او از خدا  ید و برایبرادرتان طلب مغفرت کن یفرمود: برا یستاد و میا یسر او م
 .]»شود ینک از او سؤال مید که ھم ایکن یداریطلب پا
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ن و دکور، حرام است؛ و ییش و تزینت و آرایز یبرا ساختن ساختمان بر قبرھاو 
آن پس از دفن، مکروه است. [به ھر  یمحکم ساز ین ساختن بناء بر قبر برایھمچن

قبر، ممنوع و حرام  یو ساختن مقبره و قّبه و گنبد، بر رو یمان کاریحال؛ سنگ و س
و ھا  آن مان کردنیاز گچ کردن قبر، آراستن قبرھا، س ج را رسول خدایاست؛ ز

 فرموده است. ینھھا  آن یبر رو یساختمان ساز
 ج امبریرا پیست؛ زیز روا نیقبر انسان مسلمان، ن یو نشستن و قدم نھادن بر رو

د و ینیگورھا ننش یبر رو«(مسلم)؛  »هاالقبور و ال تصلّوا ايل الجتلسوا يلع«د: یفرما یم
 .»دینماز نخوانھا  آن رو به

را یحرام است؛ ز ھا، آن یقبرھا و نھادن چراغ بر رو یو ساختن مسجد بر رو
ش را مسجد یامبران خویپ یھود را به خاطر آن که قبرھایخداوند : «دیفرما یم جامبریپ

 و مسلم. یبخار ».ن قرار داده استینمودند، مورد نفر

ِْص  ج رَُسْوُل اهللاِ  نَٰ� «د: یگو ست شده است که: جابریز رواین و
َ

ُقبُْوِر َو يْ َ�ْن جت
ْ
ِص ال

َٰناِء َعلَ 
ْ

ُلُوِْس َعلَ يْ ابل
ْ
از گچ کردن قبرھا و  ج امبریپ«(حاکم در مستدرک)؛  »ٰهايْ ِه َو اجل

 .»کرده است ینھ ھا، آن و نشستن برھا  آن ساختمان ساختن بر
شناخته شدن صاحب قبر،  یا امثال آن برایسنگ  ی لهیبه وس قبر یگذار و عالمت

را  س، قبر عثمان بن مظعونیسنگ ی لهیبه وس ج را رسول خدایندارد؛ ز یمانع
 فرمود.] یگذار عالمت
ان نرود و یاز م یو ی اد و خاطرهیبدان خاطر که  -قبر  یبه نوشتن بر رو یرادیو ا
ن، باز ھم بھتر است که بر یست [و با وجود این -نگردد  یاحترام یو ب ییاعتنا یبدو ب

 نوشته نشود.] یزیقبر، چ یرو
ھا و  یژگیرا دفن کردن در خانه از ویز ھا مکروه است؛ ت در خانهیو دفن نمودن م

 امبران است.یات پیخصوص
شوند، مکروه است؛ [و  یده مینام» یفساق«که به  یت در اماکنیو دفن کردن م

اند. و دفن  است که از سنگ مرمر ساخته شده ییھا ضه حویشب یاماکن» یفساق«
 ل مکروه است:ین دالیبه ا ین اماکنیکردن مردگان در چن

 ھا. عدم کنده شدن لحد در آن -١
 ک قبر بدون ضرورت.یک گروه در یدفن شدن  -٢
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 .یین جاھایاختالط زنان و مردان در چن -٣
 ھا.] و ساختن بناء در آن یکار گچ -٤

 چه چنانندارد. و اگر  یرادیک قبر به ھنگام ضرورت، ایک نفر در یشتر از یو دفن ب
ن ھر یدند، در آن صورت [مستحب است که] بیک قبر دفن گردیک تن در یشتر از یب

 با خاک فاصله قرار داده شود.ھا  آن دو نفر از
شوند، بلکه  یک قبر دفن نمیار و امکان، دو جنازه در ی[به ھر حال، در حالت اخت

 ی؛ مانند تنگیاز و ضرورت و ناچارینه دفن شود مگر در وقت نک جداگاید ھر یبا
به طور جداگانه  یا که دفن ھر جنازه یا ن و کثرت مردگان به گونهیگورستان و زم

ک گور بر حسب یشتر در یا بیا سه ین دو یسخت باشد که در آن صورت، جمع ب
ک ید، چند نفر در اب باشیاب و نایگونه که اگر کفن کم ندارد؛ ھمان یضرورت، اشکال

ن یکه در کشته شدگان جنگ ُاُحد چن ج امبریت از پیشود؛ به عّلت تبع یکفن جمع م
ن صورت اول آن کس که فاضلتر و یت کرده است. در ایروا یکه بخار یکرد؛ ھمانطور

ب فضل قرار یبه ترت یگریبزرگوارتر است، در جھت قبله قرار داده شده و پشت سرش د
 شود.] یداده م
ر و ییان [و تغیم ضرر و زیز دور باشد و بین یرد و خشکیبم یکه در کشت یکسو 

ت غسل داده شود و یت] وجود داشته باشد، در آن صورت، میدگرگون شدن جسد م
 ا افکنده شود؛ینمازگزارده شود و] در در یکفن گردد و [بر و

ده یا به قتل رسیدفن شود که در آن، مرده  ییو مستحب است که مرده در جا
که  یل [از مکانیا دو مایک ی ی ت، به اندازهیش از دفن شدن میپ چه چناناست. و اگر 
رونما  یراد و اشکالیده است،] انتقال داده شد، در آن صورت ایا به قتل رسیدر آن مرده 
 باشد. یل، مکروه میشتر از دو مایت به بیانتقال دادن م ید؛ ولینخواھد گرد

جا نمودن مرده پس از  رون آوردن و جابهیاحناف، ب یفقھنظران  و به اجماع صاحب
ھا را در محل کشته  کشته: «دیفرما یم ج را رسول خدایباشد؛ [ز یز نمیدفنش، جا

ا در ی، دفن شده باشد؛ یغصب ینیود؛] مگر آن [مرده] در زمابودا» دیشدنشان دفن کن
 یت کسیْفعه، در ملکن بنا به حِقّ ُش یده باشد و حال آن که آن زمیدفن گرد ینیزم

 قرار گرفته باشد.
ر او کنده شده بود، در آن یغ ید که برایدفن گرد یمرده، در قبر چه چنانو اگر 

ت یگردد و م یمرده] پرداخت م ی ن گور، [از مال و ترکهیمِت حفر ایصورت، ضمانت ق



 ٤٢٧  نماز کتاب

 شود. یرون آورده نمیاز آن ب
[چون درھم و لباس] در آن افتاده باشد.  ییکه کاال یشود در صورت یو قبر، َنبش م

باشد [و صاحب آن  یکه کفن مرده، غصب یگردد در صورت ین قبر، َنبش میو ھمچن
به ھمراه  چه چنانشود اگر  یز قبر، َنبش میش باشد.] و نیز خواستار کفن خویکفن ن

ٰ  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «ت شده که: یرا روایدفن کرده شده بود؛ [ز یت، مالیم  اَح نَبَْش َ�رْبَ ايَِبْ اَب
دفن شده بود، اجازه  ابورغالکه به ھمراه  یبه خاطر مال ج امبریپ«(ابوداود)؛  »راِٰغلٍ 

 .»داد تا قبرش، نبش گردد
ر جھت قبله نھاده شده بود. یغ یت به سویم چه چنانو قبر، َنبش کرده نشود، اگر 

ش، نھاده یچپ خو یپھلوت، بر یم چه چنانن قبر، َنبش کرده نشود، اگر یو ھمچن
 شده بود. و خداوند داناتر است.

 الُقُبورِ  ِزَیاَرةِ  ِفي َفصٌل 

َصحِّ  ىلَعَ  َوالنَِّساءِ  لِلرَِّجالِ  ِزَ�اَرُ�َها نََدَب 
َ
نَّه :َورَدَ  لَِما �س قِراَءةُ  �َستَِحبُّ  وَ  ؛األ

َ
 َدَخَل  َمن �

  وَ  الَمَقابِرَ 
َ
َف  ،�س قََرأ   اَكنَ  وَ  ؛يَوَمئِذٍ  َعنُهم اهللاُ  َخفَّ

َ
  وَ  ؛»َحَسنَاٌت  ِ�يَها َما بَِعَددِ  هل

َ
 يَ�َرهُ  ال

 َوانلَّومُ  َوطؤَُها وَ  قَِراَءةٍ  ِلَغ�ِ  الُقبُورِ  ىلَعَ  الُقُعودُ  ُكِرهَ  وَ  ؛الُمختَارِ  يِف  الَقربِ  ىلَعَ  لِلِقَراَءةِ  اجلُلُوُُس 
َجرِ  احلَِشيِش  قَلعُ  وَ  َعلَيَها احلَاَجةِ  قََضاءُ  وَ  ةِ  ِمنَ  َوالشَّ   وَ  ؛الَمقرَبَ

َ
 .ِمنُهَما ايلَا�ِِس  بَِقلعِ  بَأَس  ال

 ارت قبرهایرامون [احکام و مسائل] زیفصل: پ

ارت یزباشد. [ یمردان و زنان، مستحب م ی، براارت قبوریزتر،  حیبنا به قول صح
ن که در یآخرت، مشروع است؛ به شرط ا یادآوری، به منظور پندگرفتن و قبور

که موجب غضب خداوند بلندمرتبه شود، مانند: خواستن از صاحب  یزیقبرستان، چ
 د.یھا نگو نیدن او و مانند ایقبر و به کمک طلب

ْ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سید خدریابوسع ُقبُْوِر فَُزْوُروْٰها �ٰ تُُ�ْم َ�ْن زِ يْ َ�هَ  ِاِ�ّ
ْ
اَرِة ال

ًة َو الَٰ�ُقْولُْوايْ فَاِنَّ �ِ  ُ ٰما ٰها ِعرْبَ شتر شما یمن پ«و مستدرک حاکم)؛  یھقی(ب »ْسِخُط الرَّبَّ �
د؛ چون در یارت قبور برویم که به زیگو یاالن م یکرده بودم؛ ول یارت قبور نھیرا از ز

 .»زدید که خشم خدا را برانگیینگو یزیآن، پند و عبرت است و چ
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پند  یعنیارت قبور، یز در عّلت زیز است؛ چون زنان نیزنان ھم جا یارت قبور برایو ز
 ک ھستند.یآخرت، با مردان شر یادآوریگرفتن و 

ا بدعت؟ و یارت قبور سنت است یا زیتوان مطرح کرد که آ ین سؤال را مینجا ایدر ا
را رسول یبدعت و حرام است؟ زھا  آن ارتیا مسافرت کردن به قصد زیاگر سنت است آ

 «خدا فرموده است: 
ّ

 ، اَ دَ اجِ سٰ ثَالٰثَِة مَ  ِايلٰ  الٰ�َُشدُّ الرِّٰحاُل ِاال
ْ
َ  دِ سجِ مَ ل

ْ
ا ذٰ هٰ  يو مسجد رامِ احل

  وَ 
ْ
َ  سجدِ مَ ال

ْ
 . »يصٰ قْ اال
ارت قبور توسط یت و سنت بودن زیاوًال در مشروعن گفت: یتوان چن یدر پاسخ م

 یشعبو  ینخعو  نیریس ابنمخالفت نکرده است جز آنچه که از از علماء  یمردان کس
 ت شده است.یروا

است که  یثیت آن حدیل مشروعیتوسط مردان مستحب است و دلارت قبور یز

ُقبُْوِر �ٰ تُُ�ْم َ�ْن زِ يْ ُكنُْت َ�هَ «اند که فرمود:  ت کردهیروا ج امبریاز پ یمسلم و ترمذ
ْ
اَرِة ال

ُر اآلِخَرةَ   .»فَزُوروها فَاِنَّٰها تَُذكِّ
د یبروھا  آن ارتیبعد به ز ن بهیارت قبور منع کرده بودم از ای: (من شما را از زیعنی

 اند. ت کردهیآن را روا یآورد) ُمسمل و ترمذ یاد شما میچرا که آخرت را به 
 کردند. یارت میع َعْرَقد را زیقبرستان بق ج ن که رسول خدایل ایز به دلیو ن

ک یارت قبور منع کردند چون نزدیدر اوائل دعوت به اسالم مردم را از ز ج امبریپ
نکه یکردند بعد از ا یس میھا را تقد که قبور و بت یا بودند. دوره تیجاھل ی دوره

شان رسوخ کرد، به آنان اجازه داد که یھا مان در دلیعادات گذشته را ترک کردند و ا
که  یرند. از کسانیشود و پند و عبرت گ یادآوریشان یارت کنند تا آخرت برایقبور را ز

ش و نوش و زر یاند و ترک کردند ع آخرت از آنان سبقت گرفته یدر رفتن به سو
اوردند. اما یبدست ن یزیش فرستادند چیکه پ یا را، و جز عمل صالحیدن یورھایوز

خالف شرع در آن نباشد.  یھا یباشد، خرافات و نوآور یارت شرعیواجب است که ز
و  یر کنیخ ینان دعاآ ینگونه است که بر اموات سالم کرده و برایبه ا یارت شرعیز

 ین و ایمؤمن یار، این دیاھل ا یسالم بر شما ا: «ییو بگو ییطلب مغفرت نما
شما و خود طلب  یم، از خداوند برایشو ین، ما ھم ان شاء الله به شما ملحق میمسلم
دن بر ین دعاھا که در سنت آمده است. و از دست کشیو امثال ا» م.یکن یم یسالمت

گونه اعمال  نیرا ایآن اجتناب شود ز یو طواف آن و نذر برادن قبر یح و بوسیضر
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 ست.ین یارت شرعیت است و جزء زیجاھل ی دوره
خود را به  یھا نتیا زیارت زن موجب فتنه گردد یارت قبور توسط زنان: اگر زیاما ز

د، حرام یایب یون و زاریو ش یخوان نوحه یا برایش گذارد و با مردان مختلط شود، ینما
ز ینگونه امور باشد، در مورد جایاز ا یارتش خالیز چه چنانه اجماع علماء و اگر است ب

اند بنا  ارت زنان را حرام دانستهیاز علماء ز یبودن آن علماء اختالف نظر دارند. گروھ

ُقبُور ج ِانَّ رسوَل اهللاِ «ث یبه حد
ْ
ت کرده است یآن را روا سرهیکه ابوھر »لََعَن َزّواراِت ال

 ی ارت کنندهیزنان ز ج : رسول خدایعنیدانند.  یح میآن را صح یاحمد و ترمذو امام 
 .قبور را لعن کرد

 یمیتحره آن را مکروه یچون حنف یگر از فقھاء قائل به کراھت آنند بعضید یگروھ
 .یھیگر مکروه تنزید یدانند و بعض یم

کند که  یمت یه روایکه مسلم ازام عط یاند به خبر ن مورد استدالل کردهیدر ا
ز یگر آن را جاید یبر ما واجب نشد. گروھ یم ولیارت قبور منع شدیگفت: ما زنان از ز

ن است و در نزد امام احمد مرجوح یقول ارجح ھم /یدانند که در مذھب شافع یم
 است.

اند به فعل  اند استدالل کرده ز دانستهیزنان جا یارت قبور را برایکه ز یکسان

ُر اآلِخرة«ث یامر(فزوروھا) در حد را ھر یکند ز یکه داللت بر عموم م »فََزوروها فانّها تَُذكِّ

وا ياَقشود. (مانند  یز میگاه فعل امر خطاب به مردان باشد آن امر شامل زنان ن مُ

لٰوة  )الصَّ

گفت از  لشهیت کرده که عایروا لشهیکه مسلم از عا یثیز بنا به حدیو ن
م حضرت فرمود: بگو: یروم، چه بگو یرت قبور مایکه به ز یدم: وقتیپرس ج رسول خدا

 .نيار من املؤمنيكم اهل الديالسالم عل

 یامبر به زنیپ یت کرده روزیروا ج از رسول خدا یکه بخار یز بنا به خبریو ن
فرمود تقوا داشته باش و صبر  ج کرد، رسول خدا یه میگر یگذشت که در کنار قبر

 نکرد. یارت نھیزن را از ز ج امبریراحتم بگذار، پامبر را نشناخت) و گفت: یکن. (زن پ
ارت یقبر برادرش عبدالرحمن را ز لشهیت کرده که عایروا یز ترمذیو ن

 کرده. یم
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ُقبُور ج انَّ رسوَل اهللاِ «ث یاما حد
ْ
اند که  کرده یرا علماء حمل بر زمان »لََعَن َزّواراِت ال

  ارت برود.یبه ز یون و زاریزن به قصد نوحه و ش
ش از حّد زنان به قبرستان، یبه ھر حال، اھل علم در مورد حرام بودن رفت و آمد ب

را که  یخداوند زنان«که فرمود: ت شده است یروا ج را از رسول خداینظر دارند؛ ز اتفاق
 ».ن کندیند، نفرینما یاد به قبرستان رفت و آمد میز

ث، یاز علماء به خاطر ھمان حد یرا به قبرستان، برخھا  آن اّما رفت و آمد اندک
ت شده است یرا روایشمارند؛ ز یز میھم آن را بدون کراھت جا یدانند. و برخ یمکروه م

شان در یرفته است و چون از ا سارت قبر برادرش عبدالرحمنیبه ز لشهیکه عا
 یارت قبور نھیشتر از زیپ ج درست است که رسول خدا: «مورد آن سؤال شد، فرمود

ارت قبرستان یآخرت، به ز یادآوریفرمود، اّما بعدھا به مردم اجازه فرمود که به خاطر 
 .یھقیتدرک حاکم و بمس». بروند

اند، آن را مشروط به  ز شمردهیکه رفت و آمد اندک زنان به قبرستان را جا یو کسان
، یحجاب یبلند، ب یبا صدا یمانند فغان و زار یاند که عمل و حرکت نامشروع ن نمودهیا

 یرد. اموریانجام نگھا  آن اج و ... توسطیسخن گفتن با مردگان و درخواست رفع احت
 م.]یشاھد آن ھست یاز ممالک اسالم یاریکه متأسفانه در بس

را یده است؛ زیارت گورستان، مستحب و پسندی، به ھنگام زنیاسی ی سورهو خواندن 
:] فرموده است ج امبریگفته است: پ ی] وارد شده که [وسق انس بن مالکیاز [طر

ن را بخواند؛ خداوند بلندمرتبه در آن روز، یاسیکه به گورستان وارد شود و  یکس«
ھا  یکیآن، ن ی تالوت کننده یگرداند؛ و برا ینشاند و سبک م یھا فروم عذاب را از مرده

 ».داند، وجود دار دهیکه در آن گورستان آرم یبه تعداد مردگان ییھا و پاداش
ش مستحب است که کلمات یرود، برا یگورستان م یارت و سرکشیکه به ز ی[و کس

 فرمود. یان میع بیھنگام رفتن به قبرستان بق ج د که رسول خدایرا بگو یو جمالت
وارد  یخدا! وقت ی فرستاده یگفتم: ا ج امبرید: خطاب به پیگو لشهیعا

الُٰم يلَعٰ «م؟ فرمود: بگو: یقبرستان شدم، چه بگو ُمْؤِمنِ يٰ اَْهِل ادلِّ  اَلسَّ
ْ
 َو ْ�َ اِر ِمَن ال

ُمْسِلمِ 
ْ
ُمْستَْقِدمِ يَ  َو ْ�َ ال

ْ
ِخرِ ْ�َ رُْحُم اُهللا ال

ْ
ُمْستَأ

ْ
 »َن َو ِانّٰا ِاْن ٰشاَء اُهللا بُِ�ْم الِٰحُقْونَ �ْ  ِمنّٰا َو ال

به گذشتگان و  ار باد! خداوندین دیسالم بر مؤمنان و مسلمانان ا«  )؛یی(مسلم و نسا
 .»م شدیندگان ما رحم کند، و ما ھم به خواست خدا، به شما ملحق خواھیآ
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داد که  یاد میبه آنان  ج امبریکند: پ یت میاز پدرش روا سدهیمان بن بریو سل

الُٰم َعلَ «ند: یھرگاه به قبرستان رفتند بگو ُمْؤِمنِ يٰ ُ�ْم اَْهَل ادلِّ يْ اَلسَّ
ْ
ُمسْ ْ�َ اِر ِمَن ال

ْ
 ْ�َ ِلمِ  َو ال

ٰعا�ِ 
ْ
ٰا َو لَُ�ُم ال

َ
ُل اَهللا نل

َ
سالم «  )؛یی(مسلم و نسا »ةً يَ َو ِانّٰا ِاْن ٰشاَء اُهللا بُِ�ْم الِٰحُقْوَن؛ اَْسأ

به شما ملحق  -به خواست خدا  -ار؛ و ما ھم ین دیبر شما مؤمنان و مسلمانان ا
 .]»کنم یت میخود و شما، طلب عاف یم شد و از خداوند برایخواھ
باشد؛  ینشستن بر قبر به خاطر قرائت، مکروه نم -ده یبنا به قول مختار و برگز -و 

ر قرائت، لگدمال کردن قبر، خواب شدن بر قبر، اجابت یغ ینشستن بر قبر برا یول
قبر،] و َقلع و  یکیحاجت نمودن به نزد یا قضایحاجت کردن بر قبر [ یمزاج و قضا

ندارد که علف خشک  یباشند. و اشکال یَقمع نمودن علف و درخت گورستان، مکروه م
 کن شوند. شهیگورستان، برکنده و ر ی دهیو درخت خشک

 :باشد یل در کنار قبرھا، ناروا میذ یانجام کارھا[به ھر حال؛ 

ِْسالٰمِ  يِف  الُٰ�ْقرَ «: ج امبریپ ی ل فرمودهی؛ به دلخدا یر رضایغ یذبح برا -١
ْ

 »اال
اٰكنُْوا «د: ی. عبدالرزاق بن ھمام گو»ستیدر اسالم، ذبح بر قبر ن«(ابوداود)؛ 

َقرْبِ َ�َقَرًة اَْو ٰشاةً �َ 
ْ
را  یا گوسفندیت، گاو یاھل جاھل«  (ابوداود)؛ »ْعُقُرْوَن ِعنَْد ال
 .»دندیبر یکنار قبر سر م

 :شده است یر نھیث زیکه در حد ییزھایچ -٢

َ اَْن  ج رَُسْوُل اهللاِ  نَٰ� «د: یگو سعبداللهجابربن  َقرْبُ َو اَْن �ُّ
ْ
َص ال ِه َو اَْن يْ ْقَعَد َعلَ �ُ صَّ

 ج امبریپ«)؛ ییو نسا ی(ابوداود، مسلم، ترمذ »هِ يْ ْ�تََب َعلَ يُ ِه اَْو يْ ٰزاَد َعلَ يُ ِه اَْو يْ َعلَ  بْٰ� يُ 
و از  یش از حّد شرعیآن و بلند کردن ب یقبر و نشستن و بنا کردن رو یکار از گچ

 .»کرده است یآن، نھ ینوشتن رو

 «: ج امبریپ ی ل فرمودهیبه دل قبر: ینماز خواندن رو به رو -٣
َ

ُقبُْورِ  الٰتَُصلُّْوا ِايل
ْ
 »ال

 .»دیرو به قبور نماز نخوان«)؛ ییو نسا ی(مسلم، ابوداود، ترمذ
د یاگر چه بدون رو کردن به آن باشد. از ابوسع نماز خواندن کنار قبور، -٤

 املقربة و «فرمود:  ج امبریت است که پیروا سیخدر
ّ

االرض لكّها مسجد اال
ن نماز خواند به جز یتمام زم یتوان رو یم«)؛ ی(ابوداود و ترمذ »احلّمام

 .»قبرستان و حمام
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َ «اند:  گفته بو عبدالله بن عباس لشهیعا قبر: یساختن مسجد رو -٥ ا ل مّٰ
ُ يلَعٰ يْ ْطَرُح مَخِ �َ َطِفَق  ج نُِزَل بِرَُسْوِل اهللاِ 

َّ
وَْجِهِه؛ فَاَِذا اْ�تَمَّ بِٰها َكَشَفٰها َ�ْن  َصًة هل

َ  وَْجِهِه فَٰقاَل: َو ُهَو َكٰذِلکَ: لَْعنَُة اِهللا يلَعَ 
ْ

َُذْوا ُ�بُْوَر اَنْبِ يُهوِْد َو انلَّٰصارٰ ايل ِهْم  اءِ يٰ ، ِاختَّ
ُر ٰما َصنَُعْواُ�َ َمٰساِجَد،  ض شد یمر ج امبریپ یوقت«و مسلم)؛  ی(بخار »ِذّ

شد آن را از  یت مید؛ ھرگاه اذیصورتش کش یرو یا وفاتش)؛ پارچه یماری(ب
باد  یھود و نصاریداشت و در ھمان حال فرمود: لعنت خدا بر  یصورتش برم

کردند، ھا  آن ل کردند؛ از آنچهیامبرانشان را به مسجد تبدیپ یکه قبرھا
 .»داشت یمسلمانان را بر حذر م

لََعَن «افت، فرمود: یکه از آن بھبود ن یا یماریدر ب ج امبرید: پیگو لشهیو عا
 َ
ْ

َُذْوا ُ�بُْوَر اَنْبِ يٰ ُهوَْد َو انلَّٰصاراُهللا ايل  اَنَُّه ْ�َ اُبِْرَز َ�رْبُُه �َ َك ِهْم َمٰساِجَد. قٰالَْت فَلَْوالٰ ٰذا اءِ يٰ ، ِاختَّ
را یرا لعنت کند؛ ز یھود و نصاریخداوند «و مسلم)؛  ی(بخار »تََّخَذ َمْسِجداً �ُ اَْن  َخيِشَ 

ن نبود، قبرش را ید: اگر ایگو لشهیامبرانشان را مسجد قرار دادند. عایکه قبور پ
 .»م آن داشت که مسجد قرار داده شودیکردند، اما ب یآشکار م

رفتن به قبرستان در اوقات  اد ویاع یل کردن قبرستان به محل برزگراریتبد -٦

 سرهی: ابوھرر آنیا غیمعروف به قصد عبادت، نزد قبور  یھا ن و مناسبتیمع
َْعلُْو �ُ يْ �ِ  يْ الَٰ�تَِّخُذْوا َقرْبِ «فرموده است:  ج امبرید: پیگو

َ
ْوتَُ�ْم ُ�بُْوراً يُ داً وَّ الٰ جت

َّ يْ َو حَ  قبر مرا «(ابن ماجه و ابوداود)؛  »َ�بْلُُغِ�ْ  فَاِنَّ َصالٰتَُ�مْ  ثُٰما ُكنْتُْم فََصلُّْوا يلَعَ
د و ھر کجا یتان را قبرستان نکنیھا د و خانهیاد قرار ندھیاع یبه محل برگزار

 .»رسد ید؛ چون صلوات شما به من مید بر من صلوات بفرستیبود

ُمْؤِمِن «: ج امبریپ ی ل فرمودهیبه دل ت:یشکستن استخوان م -٧
ْ
ِانَّ َكرْسَ َ�ْظِم ال

ت مؤمن، یشکسن استخوان م«(ابوداود و ابن ماجه)؛  »اً يّ تاً ِمثُْل َكرْسِهِ حَ يِّ مَ 
 .]»است یمانند شکستن استخوانش در حال زندگان
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ِهیدِ  َاحَکاِم  َباُب   الشَّ

هِ  جِلهِ  َميٌِّت  ،الَمقتُوُل  دُ يالشَّ
َ
هِل  ِعنَدنَا بِأ

َ
نَّةِ  أ  .السُّ

ِهيدُ  هُل  َ�تَلَه َمن :َوالشَّ
َ
و احلَرِب  أ

َ
هُل  أ

َ
و ابَليِغ  أ

َ
اعُ  أ ِر�ِق  ُ�طَّ وِ  الطَّ

َ
 َمِ�هِل  يِف  اللُُصوُص  أ

ًال 
َ

ٍل  لَو وَ  يل و ؛بُِمثَقَّ
َ
ثرٌ  بِه وَ  الَمعِرَ�ةِ  يِف  وُِجدَ  أ

َ
و أ

َ
دٍ  َ�َمًدا ُظلًما ُمسِلمٌ  َ�تَلَهُ  أ  اَكنَ  وَ  بُِمَحدَّ

نُ  ؛احلَرِب  ِانِقَضاءِ  بَعدَ  يَرتَثَّ  لَم وَ  ؛ِجنَابَةٍ  وَ  نَِفاٍس  وَ  َحيٍض  َعن َخايِلًا بَاِلًغا ُمسِلًما  َ�يَُكفَّ
 َواحلَشوِ  لَفروِ اكَ  لِلَكَفِن  َصاحِلًا لَيَس  َما َعنهُ  يَُ�عُ  وَ  ؛ُغسٍل  بَِال  َعلَيهِ  يَُص�َّ  وَ  ؛ِ�يَابِهِ  وَ  بَِدِمه

َالِح  رِع  َوالسِّ يِعَها نَزعُ  َوُ�ِرهَ  ؛ِ�يَابِه يِف  يُنَقُص  وَ  يَُزادُ  وَ  ؛َوادلِّ و َصِبيًّا قُِتَل  إِن يُغَسُل  وَ  ؛مَجِ
َ
 أ

و َ�نُونًا
َ
و َحائًِضا أ

َ
و ُ�َفَساءَ  أ

َ
ن ؛احلَرِب  ِانِقَضاءِ  بَعدَ  ارتُثَّ ُجنُباً اَْو  أ

َ
َ�َل  بِأ

َ
و أ

َ
و رَشَِب  أ

َ
 نَامَ  أ

و
َ
و یتََداوَ  أ

َ
َالةِ  َوقُت  َمىَض  أ و يَعِقُل  ُهوَ  وَ  الصَّ

َ
  الَمعِرَ�ةِ  ِمنَ  نُِقَل  أ

َ
و اخلَيِل  َوطئِ  خِلَوِف  ال

َ
 أ

وىَص 
َ
و أ

َ
و بَاعَ  أ

َ
و یِاشرَتَ  أ

َ
  ،احلَرِب  ِانِقَضاءِ  قَبَل  ُذِكرَ  َما وُِجدَ  إِن وَ  .َكِث�ٍ  بَِ�َالمٍ  تََ�لَّمَ  أ

َ
 ال

نَّه يُعلَم لَم وَ  الِمرصِ  يِف  قُِتَل  َمن يُغَسُل  وَ  .ُمرَ�ثًّا بِه يَُ�ونُ 
َ
و ُظلًما دٍ َحدَّ مُ بِ  قُِتَل  �

َ
و حِبَدٍّ  قُِتَل  أ

َ
 أ

 .َعلَيهِ  يَُص�ّٰ  وَ  قَوَدٍ 
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کشته شده،] به اجل ده؛ ی[به قتل رس »مقتول«دگاه ما [اھل سّنت و جماعت،] یاز د

لُ «د: یگو »ديرشح العقا«در  يعالمه عمر نسفرد. [یم یش مین و مشخص خویمع تُوْ وَ املَْقْ

تُ ٰقائِمٌ بِاملَْ يِّ مَ  ، وَ املَْوْ لِهِ ٰعاٰيل يِّ تٌ بِاَجَ قٌ هللاِِّٰ تَ ْلُوْ ، خمَ بْدِ فِ  تِ نْعَ لِلْعَ لِ يْ ٰال صُ ْ تِٰساباً؛ وَ يْ هِ ختَ قاً وَّ ٰال اِكْ

دٌ  لُ ٰواحِ َجَ رد و مرگ، قائم و وابسته یم یشود، به َاجل خود م یکه کشته م یکس«؛ »االْ
در آن ندارد و  یجاد و اکتساب، نقشیت است و مخلوق خداوند؛ و انسان از نظر ایبه م

 .»است یکیز یَاجل ن
افتد و  یر میاست، نه به تأخ یکی اَجلن رو، اھل سّنت و جماعت، معتقدند که یاز ا

ز یدر آن ندارد و مقتول ن یریرد و گوناگون بودن علل و عوامل مرگ، تأثیگ یم یشیپ نه
ز و ممکن است که در یرد؛ و اگر قاتل ھم نباشد، جایم ین و مشخص خود میبه اجل مع

 ند، خداوند است نه قاتل.یآفر یکه مرگ را م یرد؛ و به گمان کسیھمان وقت بم

ِخُروَن َساَعٗة َوَ� �َۡسَتۡقِدُمونَ  فَإَِذا َجآءَ ﴿ د:یفرما یخداوند م
ۡ
َجلُُهۡم َ� �َۡسَتأ

َ
 ﴾٣٤أ

ر خواھند کرد و نه یاز آن تأخ یا د، نه لحظهیکه َاجل آنان سر رس یھنگام« ]٣٤[األعراف: 
 .»رندیگ یم یشیبر آن پ یا لحظه

َر ﴿ د:یفرما یز میو ن ُ ٱَولَن يَُؤّخِ َّ�  ۚ َجلَُها
َ
خداوند ھرگز « ]١١[المنافقون:  ﴾َ�ۡفًسا إَِذا َجآَء أ

 . »اندازد یر نمیده باشد به تأخیرا که اجلش فرا رس یمرگ کس

ُ ٱ﴿ د:یفرما ین میو ھمچن نُفَس ٱَ�َتَو�َّ  �َّ
َ
ھا  خداوند جان« ]٤٢[الزمر:  ﴾ِحَ� َمۡوتَِها ۡ�

 گر.]ید یاتی. و آ»کند یافت میرا ھنگام مرگشان در
[دشمنان و » َاھل حرب«است که  یکس،] ی[در اصطالح شرع»: دیشھ«و 

، او را شب ھنگام در دزدانا یو  راھزنانا ی، بغاوتگرانا یبدخواھان اسالم و مسلمانان]، 
ا در ین رخ داده باشد؛ و یسنگ یزیبا چ یمنزلش کشته باشند؛ اگر چه کشته شدن و

ھمان  افته شود و در وجودش اثر زخم وجود داشته باشد؛ [و به جھتی دان کارزاریم
 را وداع گفته باشد؛]  یزخم، دار فان

ز و برنده، کشته یت یزیعمد با چ ی، او را به ستم و از رومسلمانانن که یا ایو 
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مان و ی، نفاس و زایض و قاعدگیاز ح یز مسلمان، بالغ و عاریباشند و فرد کشته شده ن
مرده باشد؛ به  ز به دنبال اصابت ضربه،یان جنگ نیباشد؛ و پس از پا یجنابت و ناپاک

دن، یات، چون: خوردن، آشامیو ح یھا و خدمات زندگ از بھره یزیکه به چ یا گونه
 ده باشد.یمند نگرد خواب شدن و معالجه و درمان، بھره

ا در یکه او را کّفار و بدخواھان اسالم به قتل برسانند؛  ی[به ھر حال؛ ھر مسلمان
را  یباشد و به جھت ھمان زخم، دار فان افته شود و در وجودش اثر زخمیدان کارزار یم

بھا و  ز خونین که مسلمانان او را به ستم کشته باشند و در قتلش نیا اید؛ و یوداع گو
شود  یشود و بر او نماز جنازه گزارده م یکفن م ین فردیده باشد، چنیه واجب نگردید

 شود. یو غسل داده نم
د، در آن صورت علماء و یرسبه شھادت  یدر حال جنابت و ناپاک یو اگر فرد

نظر دارند: امام  گر اختالفیاحناف، در مورد غسل دادنش، با ھمد ینظران فقھ صاحب
و امام  /وسفیامام ابو ید غسل داده شود؛ ولین باور است که بایبر ا /فهیابوحن

 د غسل داده شود.ینبا ین فردیبرآنند که چن /محمد
گردد؛  یرون آورده نمیز از تنش بین یشود و لباس و ید، شسته نمیو خون بدن شھ

 رون آورد.یرا از تنش ب ین، ُکت، موزه و سالح ویتوان پوست یم یول
ا یخورد  یزیدان کارزار زخم برداشت و پس از آن، چیدر م یکس چه چنانو اگر 

شگاه یدر پ ین فردیا مورد معالجه و درمان قرار گرفت و سپس مرد، چنید و ینوش
ز نائل ید را دارد و اگر خدا بخواھد به ثواب و پاداش شھادت نیشھ خداوند متعال، حکم

 ید بر او جاریکه متعّلق به بندگان است، احکام شھ یخواھد آمد؛ اما در احکام
گر یگردد و مانند د ین میشود و تکف یغسل داده م ین فردین رو، چنیگردد؛ از ا ینم

را پس از  یو ی و نوش و معالجهشود؛ و خورد  یش نماز جنازه خوانده میمردگان برا

 نامند.] یم بھره گرفتن : یعنی »اِرتثاث«برداشتن زخم، 
آن که غسل داده  یگردد؛ و ب یاش کفن م ، با خون و جامهیا ن کشته شدهیچن

فرمود:  ج امبرید: پیگو سشود؛ [جابربن عبدالله یشود، بر او نماز جنازه گزارده م

ُهمْ �ُ َو لَْم  -ْوَم اُُحٍد يَ  ْعِ�ْ �َ  -؛ ِدٰمائِِهمْ  ِاْدفِنُوُْهْم يِفْ «
ْ
ل ، ابوداود و ی، بخاریی(نسا »َغِسّ

 .»روز جنگ احد؛ و آن را نشست یعنید؛ یھا را با خونشان دفن کن آن«)؛ یترمذ

لُْوا َو ُدفِنُْوا بِِدٰمائِِهمْ �ُ ِانَّ ُشَهداَء اُُحٍد لَْم «د: یز گوین سانس بن مالک و (ابوداود و  »َغسَّ



 ٤٣٧  نماز کتاب

 .]»شان دفن شدندیھا ُاحد، غسل داده نشدند و با خون یشھدا«)؛ یترمذ
توان] آنچه را که  یم یشود؛ ول یرون آورده نمیز از تنش بید نیو [لباس شھ

ن، ُکت، موزه، سالح و زره را از تن یت کفن را ندارند ھمانند: پوستیت و قابلیصالح

ْ�ََع �ُّ اُُحٍد اَْن  بَِقتْٰ�  ج اََمَر رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو بابن عباسرا یرون آورد؛ [زید بیشھ
َدِ 

ْ
ُلُوُْد َو اَْن يْ َ�نُْهُم احل

ْ
نسبت به  ج امبریپ«(ابوداود)؛  »ابِِهمْ يٰ ْدَ�نُْوا بِِدٰمائِِهْم َو �ِ يُّ ُد َو اجل

 درآورده شود و با خون ھا، آن نیکشتگان جنگ ُاحد فرمان داد که سالح و زره و پوست
 .]»شان دفن گردند و جامه
رون یو ب د، افزون و کم نمود؛یشھ ی از،] در جامهیتوان [برحسب ضرورت و ن یو م

 ، مکروه است. یدن تمام جامه از تن ویکش
 شود: یل، فرد کشته شده، غسل داده میذ یھا و در صورت

مان یزا ا نفاس ویو  یا قاعدگی، یوانگیا دی، یا کودکی، یاگر در حال جنابت و ناپاک
ھا  از بھره یزیان جنگ، به دنبال اصابت ضربه، نمرد، بلکه به چیا پس از پایکشته شود؛ 

ا ید یا خوابید یا آشامیطور که خورد  نید؛ ایمند گرد ، ُمنتفع و بھرهیو خدمات زندگان
ا یکه به ھوش است گذشت؛ و  یک نماز در حالی، وقت یا بر ویمعالجه و درمان شد؛ 

ن انتقال، از ترس لگدمال یگر منتقل شد؛ و اید یین جنگ و کارزار به جادایزنده از م
 ھا نبود.  اسب یر دست و پایشدن در ز

را  یزیا چیرا فروخت؛  یزیا چیت کرد؛ یا و آخرت] وصی[از امور دن یزیا به چیو 
 اد سخن گفت. یا زینمود؛ و  یداریخر

افتن جنگ اتفاق افتاد، در آن یان یش از پایھا، پ ن صورتیا یتمام چه چنانو اگر 
اش دفن  شود و با خون و جامه یشود و غسل داده نم یگفته م د کاملیشھصورت [

، یزندگ یھا از خدمات و بھره یزیافتن جنگ،] به چیان یرا او پس از پایگردد؛ ز یم
مند نشده است؛ [ناگفته نماند که خورد و نوش و معالجه و درماِن فرد  ُمتتفع و بھره

 نامند. ی: بھره گرفتن میعنی »اِرتثاث«ح را پس از برداشتن زخم، مجرو
ر و یت یزیستم با چ یاز رو یکه در شھر به قتل برسد و دانسته نشود که و یو کس

، کشته شده است؛ یقصاص بر و یا اجرایحّد  یا به خاطر اجرایده، یبرنده به قتل رس
 شود. یجنازه گزارده منماز ھا  آن شوند و بر یغسل داده م ین افرادیچن

 :گردد یم مید به سه قسم تقسیشھ[به ھر حال؛ 
کند که شخِص  یدا میتحقق پ آنگاهن نوع از شھادت، یو ا ا و آخرت؛ید دنیشھ -١
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) پاک ی(جنابت و ناپاک َحَدث اکبرکشته شده، مسلمان، عاقل و بالغ باشد و از 
ھا و خدمات  از بھره یزیکه به چ یا باشد و به دنبال ضربه مرده باشد؛ به گونه

مند  بھره دن، خواب شدن و درمان و معالجه،یات، چون خوردن، آشامیح
 که به ھوش است، نگذشته باشد. یک نماز در حالی، وقت یده و بر وینگرد
ش کفن یھا شود، بلکه در جامه ین است که غسل داده نمی، ایدین شھیحکم چن

 گردد. یاش، دفن م خون و جامهشود و با  ینماز خوانده م یده و بر ویگرد
ن را یشیاز شروط پ یاست که شرط یکس د آخرت:یشھو  د آخرت فقط؛یشھ -٢

گردد؛ مگر  ینم یجار ید بر وینداشته باشد؛ پس احکام شھ -به جز اسالم  -
که شھداء  یاوست ھمان پاداش یاست و برا د آخرتیشھد دانست که او یبا

 اند. بدان وعده داده شده
ن یشوند و تکف یشان غسل داده مین است که ایدان، ایسم از شھن قیو حکم ا

 شود. یشان نماز خوانده میگر مردگان، بر ایگردند و مانند د یم
است که در صفوف مسلمانان کشته  یمنافق ا:ید دنیشھو  ا فقط؛ید دنیشھ -٣

گردد و بر  یش کفن میخو ی شود و در جامه یشده است؛ پس او غسل داده نم
 شود؛ البته به اعتبار ظاھر. ید کامل، نماز خوانده میشھآن، مانند 

ز چند ین» شھادت در راه خدا«لت یرامون فضیدانم پ ینجا، بر خود الزم میو در ا
 م:یان نمایب ُحسن ختام یث را برایحد

َوَ� ﴿ م:یه سؤال کردین آیا ی درباره سد: از عبدالله بن مسعودیگو /مسروق
ِينَ ٱَ�َۡسَ�َّ  ِ ٱُقتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  �َّ

َ
ۡمَ�ٰتَۢ�ۚ بَۡل أ

َ
 ]١٦٩[آل عمران:  ﴾١٦٩أ

شان ید، بلکه آنان زنده ھستند و به ایشوند، مرده مشمار یرا که در راه خدا کشته م یو کسان«
 .»شود یداده م ینزد پروردگارشان روز

شان در یم؛ ایسؤال کرد ج امبرین باره از پیر اگفت: ما د سعبدالله بن مسعود
 :پاسخ فرمود

َنَِّة َحيُْث « 
ْ
ُح ِمَن اجل َعْرِش، �رَْسَ

ْ
َعلََّقٌة بِال ، لَٰها قَٰناِديٌْل مُّ اَْرٰواُحُهْم يِفْ اَْجٰواِف َطْ�ٍ ُخرْضٍ

 
ْ
 تِل

ٰ
وِْي ِايل

ْ
ِْهْم َك ٰشاَءَت، ُ�مَّ تَأ

َ
لََع ِايل َقٰناِديِْل، فَاطَّ

ْ
الَٰعًة فَٰقاَل: َهْل �َْشُهْوَن َشيْئاً؟ ال َر�ُُّهْم ِاِطّ

 ِ َنَِّة َحيُْث ِشئْٰنا؛ َ�َفَعَل بِِهْم ٰذل
ْ
ُح ِمَن اجل َْن �رَْسَ

َ
ٍء �َْشتَِ�ْ َو � ثَالَٰث َمّراٍت. َك قٰالُْوا: اَيُّ يَشْ

لُْوا، قٰالُوْ 
َ
ُ�ْوا ِمْن اَْن �ُْسأ ُهْم لَْم ُ�رْتَ ْوا ِا�َّ

َ
ا َرأ ا: يٰا رَِبّ نُِر�ُْد اَْن تَُردَّ اَْرٰواُحٰنا يِفْ اَْجٰساِدنٰا َحيتّٰ فَلَمّٰ



 ٤٣٩  نماز کتاب

ي اَْن لَّيَْس لَُهْم ٰحاَجًة تُِرُ�ْواَك ُ�ْقتََل يِفْ َسِبيْلِ 
َ
ا َرأ ًة اُْخٰري. فَلَمّٰ  )ی(مسلم و ترمذ »َمرَّ

ت اس ییھا چراغھا  آن یدان در شکم پرندگان سبز رنگ قرار دارد و برایارواح شھ«
روند؛ سپس به طرف  یبھشت که بخواھند م یاند و در ھر جا خته شدهیکه به عرش آو

 یزیا چید: آیفرما یکند و م یم یگردند. پروردگارشان به آنان نگاھ یھا برم ن چراغیا
 یکه در ھر جا یم در حالیرا داشته باش یزیچه چ یند: اشتھایگو ید؟ میل داریم

که  یکند؛ وقت ین سؤال را سه بار تکرار میخداوند ام؛ یرو یم میبھشت که بخواھ
ند: یگو یرا درخواست کنند، م یزین که چیشوند مگر ا ینند که رھا نمیب یدان میشھ

گر در راه تو یک بار دیم ارواح ما را به اجسادمان برگردانده شود تا یخواھ یپروردگارا! م
آنان را به حال خود رھا ندارند،  یازیچ نیند ھیب یخداوند م یم. وقتیکشته شو

 .»کند یم

ِهيِْد ِعنَْد اِهللا ِستَّ ِخٰصاٍل: «فرمود:  ج امبرید: پیگو سکربیو مقدام بن معد لِلشَّ
َمُن ِمَن 

ْ
، َو يُأ َقرْبِ

ْ
َنَِّة، َو ُ�ٰاُر ِمْن َعٰذاِب ال

ْ
ِل َدْ�َعٍة، َو يُرٰي َمْقَعَدُه يِف اجل ُ يِفْ اَوَّ

َ
َفَزِع ُ�ْغَفُر هل

ْ
ال

 َ
ْ

نْٰيا َو ٰماِ�يْٰها، َو يَُزوَّ اال َن ادلُّ ٰاقُْوتَُة ِمنْٰها َخْ�ٌ ِمّ
ْ

َوقٰاِر، ايَل
ْ
ِسِه تٰاُج ال

ْ
رَبِ َو يُوَْضُع يلَعٰ َرأ

ْ
ُج ثِنَْتْ�ِ �

ُع يِفْ َسبِْعْ�َ ِمْن اَقُْر�ٰائِهِ  َعْ�ِ َو �َُشفَّ
ْ
ُْوِر ال

ْ
َن احل و ابن ماجه)؛  ی(ترمذ »َو َسبِْعْ�َ َزوَْجًة ِمّ

خون او، گناھانش  ی ن قطرهیخته شدن اولید نزد خدا شش خصلت دارد: با ریشھ«
ماند و از  یند و از عذاب قبر، محفوظ میب یگاھش را در بھشت میشود و جا یده میبخش

اقوت یک یشود، که تنھا  یماند و بر سرش، تاج وقار گذاشته م یامت، در امان میھول ق
اِن چشم یباشد و ھفتاد و دو زن از حور یآنچه در آن است بھتر ما و یاز آن، از دن

کانش، شفاعت یھفتاد نفر از نزد یآورند و برا یرا به ازدواجش درم یدرشت بھشت
 .»کند یم

ُد اََحُدُ�ْم «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیو ابوھر  َكٰما َ�ِ
ّٰ

َقتِْل ِاال
ْ
لََم ال

َ
ُد أ ِهيُْد الَٰ�ِ اَلشَّ

 
ْ
د، درد کشته شدن را احساس یشھ«)؛ یی، ابن ماجه و نسای(ترمذ »َقرَْصةِ اَلََم ال

 .»شگونیدرد ن ی کند مگر به اندازه ینم

ُمٰجاِهِد يِفْ َسِبيِْل «فرمود:  ج امبریت است که پیروا سرهین از ابوھریو ھمچن
ْ
َمثَُل ال

ٰقانِِت بِآيٰاِت اِهللا، 
ْ
ٰقائِِم ال

ْ
ائِِم ال ٰ َصَدقٍَة َحيتّٰ يَرِْجَع اِهللا، َكَمثَِل الصّٰ الَٰ�ْفرُتُ ِمْن ِصٰياٍم وَّ ال

ُمٰجاِهُد يِفْ َسِبيِْل اهللاِ 
ْ
دار و  مثال مجاھد در راه خدا مانند روزه«)؛ ی(مسلم و ترمذ »ال

کند و از نماز و  یم یدار ، شب زندهیات قرآنیاست که با تالوت آ ینمازگزار با خشوع
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 .]»جاھد در راه خدا، از جھاد برگرددکه م یشود تا وقت یروزه خسته نم
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وِم  ِکَتاُب   الصَّ

و َعمًدا يَشءٍ  إِدَخالِ  َعن َ�َهاًرا اِإلمَساكُ  ُهوَ 
َ
  أ

ً
و بَطنًا َخَطأ

َ
  َما أ

َ
 َعن وَ  ابَلاِطن ُح�مُ  هل

هِله ِمن بِِنيَّةٍ  الَفرِج  َشهَوةِ 
َ
 .أ

َدائِه لِوُُجوِب  َسبٌَب  ،ِمنهُ  يَومٍ  لُكُّ  وَ  ؛ِمنهُ  ءٍ ُجزْ  ُشُهودُ  :َرَمَضانَ  وُُجوِب  َسبَُب  وَ 
َ
 .أ

َداءً  فَرٌض  ُهوَ  وَ 
َ
رَ�َعةُ  ِ�يهِ  ِاجتََمعَ  َمن ىلَعَ  قََضاءً  وَ  أ

َ
شيَاءَ  أ

َ
  َوالَعقُل  اإلِسَالمُ  :أ

ُ
 َوابُللُوغ

سلَم لَِمن بِالوُُجوِب  َوالِعلمُ 
َ
وِ  احلَرِب  بَِدارِ  أ

َ
 .اإلِسَالمِ  بَِدارِ  الَكونُ  أ

َدائِهِ  لِوُُجوِب  �ُشرَتَُط  وَ 
َ
ةُ  :أ حَّ  .َواِإلقَاَمةُ  نَِفاٍس  وَ  َحيٍض  وَ  َمَرٍض  ِمن الصِّ

ةِ  �ُشرَتَُط  وَ  َدائِه لِِصحَّ
َ
ا َواخلُلُوُّ  انلِّيَّةُ  :ثََالثَةٌ  أ ا وَ  نَِفاٍس  وَ  َحيٍض  ِمن ُ�نَاِ�يهِ  َ�مَّ  َ�مَّ

  وَ ؛ يُفِسُده
َ

 .اجِلنَابَةِ  َعِن  اخلُلُوُّ  �ُشرَتَُط  ال
حِلَق  َما وَ  الَفرِج  وَ  ابَلطِن  َشهَوَ�ِ  قََضاءِ  َعن الَكفُّ  :ُركنُهُ  وَ 

ُ
 ُسُقوُط  :ُحكُمهُ  وَ  .بِِهَما أ

ةِ  َعِن  الَواِجِب  مَّ  .اَعلَم َواهللاُ  .اآلِخَرةِ  يِف  اثلََّواُب  وَ  اذلِّ



 

 
 کتاب روزه

 د:یفرما یاز ارکان و فرائض اسالم است؛ خداوند بلند مرتبه م یکی، رمضان ی روزه[

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ َيامُ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱَكَما ُكتَِب َ�َ  لّصِ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  �َّ

مؤمنان! بر شما روزه واجب شده است ھمانگونه که بر  یا« ]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ 
 .»دیزگار شویاند واجب بوده است تا باشد که پرھ ش از شما بودهیکه پ یکسان

ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿ د:یفرما یز میو ن نِزَل �ِيهِ  �َّ
ُ
ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱأ

ۡهرَ ٱَ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم  ۡلُفۡرقَاِن� ٱوَ  لُۡهَدىٰ ٱ ماه رمضان ھمان « ]١٨٥[البقرة:  ﴾فَۡلَيُصۡمُهۖ  لشَّ
از  یات روشنیھا و آ کند و نشانه ییاست که قرآن در آن فرو فرستاده شد تا مردم را راھنما

افکند؛ پس ھر کس  ییادوار جدا ی ان حق و باطل در ھمهیقت باشد و میارشاد به حق و حق
 .»ردید که آن را روزه بگیابد، باین ماه را دریدن) ایاز شما (فرارس

ِْسالُٰم يلَعٰ مَخٍْس: َشٰهاَدِة اَْن «فرمود:  ج امبریت است که پیروا بابن عمراز 
ْ

بُِ�َ اال
الِٰة وَ  داً رَُّسْوُل اِهللا َو ِاقٰاِم الصَّ  اُهللا َو اَنَّ ُ�َمَّ

َّ
 ِاهٰلَ ِاال

ّٰ
َيِْت َو َصْوِم  ال

ْ
اٰكِة َو َحجِّ ابل ِايْٰتاِء الزَّ

 یین، برپایل شده است: شھادتیاسالم از پنج رکن، تشک«و مسلم)؛  ی(بخار »َرَمَضانَ 
 .»ماه رمضان ی خدا و روزه ی نماز، دادن زکات، حج خانه

از ارکان  یکیماه رمضان فرض و  ی ز بر آن است که روزهین یو اجماع اّمت اسالم
 ت آن را انکار کند، کافر و مرتد است.یکه فرض ین است و کسیات دیاسالم و ضرور

َمْن ٰصاَم «فرمود:  ج امبریکند که پ یت میروا سرهیلت روزه، ابوھریو در مورد فض
َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ ٰما َ�َقدَّ

َ
 یکه از رو یسک«و مسلم)؛  ی(بخار »َرَمٰضاَن ِايْٰماناً وَّ ِاْحتِٰساباً ُغِفَر هل

 ی گذشته ی رهیرد، گناھان صغید کسب اجر و پاداش، ماه رمضان را روزه بگیمان و امیا
 .»شود یاو بخشوده م
فرمود: خداوند بلندمرتبه  ج امبریت است که پیروا سرهین از ابوھریو ھمچن

ٰياَم فَاِنَُّه يِلْ َو «د: یفرما یم  الِصّ
َّ

ُ ِاال
َ

ٰياُم ُجنٌَّة، فَاِٰذا اٰكَن لُكُّ َ�َمِل ابِْن آَدَم هل اَنَا اَْجِزْي بِِه؛ َو الِصّ
 ٰ ْ  يَْوُم َصْوِم اََحِدُ�ْم فَال يَُقْل ِاِ�ّ

ْ
يَْرفَُث َو الٰ يَْصَخُب َو الٰ َ�َْهُل، فَاِْن ٰشاَ�َمُه اََحٌد اَْو قٰاتَلَُه فَل

َلُوْ 
َ
ٍد �ِيَِدهِ خل ْي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
؛ َو اذل ِ�ْ�َ ِقٰياَمِة ِمْن ٰصائٌِم َمرَّ

ْ
ائِِم اَْطيَُب ِعنَْد اِهللا يَْوَم ال ُف فَِم الصّٰ
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ِمسْ 
ْ
ائِِم فَرَْحٰتاِن َ�ْفرَْحُهٰما: ِاٰذا اَْ�َطَر فَِرَح بِِفْطِرهِ، َو ِاٰذا ليَِقَ َر�َُّه فَِرَح ِك ِر�ِْح ال ؛ َو لِلصّٰ
خود او است، مگر  یدھد، برا یکه انسان انجام م یھر کار«و مسلم)؛  ی(بخار »بَِصْوِمهِ 

 یدھم، و روزه سپر است؛ پس ھرگاه کس یمن است و من پاداش آن را م یروزه که برا
نکند و اعمال جاھالنه را انجام ندھد و  ید و دشمنیاز شما روزه بود، سخن زشت نگو

که  ید: من روزه ھستم. قسم به ذاتیا با او دعوا کرد، بگویبه او دشنام داد  یاگر کس
 یامت، نزد خدا از بویدار، در روز ق دھان روزه یدر دست اوست! بو ج جان محمد

که  یزمان یکیشود:  یدار در دو زمان خوشحال م مشک بھتر است؛ و شخص روزه
 .»کند یکه با پروردگارش مالقات م ی، زمانیگریکند و د یافطار م

َنَّةِ «فرمود:  ج امبریت است که پیروا سو از سھل بن سعد
ْ
ُ  ِانَّ يِف اجل

َ
بٰاباً يُّٰقاُل هل

ائِ  ِقٰياَمِة الٰ يَْدُخُل ِمنُْه اََحٌد َ�ْ�ُُهْم يُٰقاُل: اَْ�َن الصّٰ
ْ
ائُِمْوَن يَْوَم ال �ّٰاُن يَْدُخُل ِمنُْه الصّٰ ُمْوَن؟ الرَّ

و  ی(بخار »اََحدٌ  َ�يَُقْوُمْوَن الٰيَْدُخُل ِمنُْه اََحٌد َ�ْ�ُُهْم، فَاِٰذا َدَخلُْوا اُْغِلَق فَلَْم يَْدُخْل ِمنْهُ 
امت فقط یشود؛ روز ق یگفته م» انیر«است که به آن  یا در بھشت دروازه«مسلم)؛ 

تواند از آن وارد شود،  یجز آنان نم یو کس شوند،  یداران از آن دروازه داخل م روزه
داران بلند شده و از آن دروازه وارد  ند؟ فقط روزهیداران کجا شود: روزه یگفته م

 .»شود یاز آن وارد نم یگر کسیشود و د یداخل شدند، در بسته م یوقتشوند؛  یم
ھا  آن از یاست که برخ یفراوان یو اجتماع ی، جسمیفوائد معنو یدار و روزه

 عبارتند از:
 دھد. یعادت م ییبایانسان را به صبر و شک -١
 دھد. یرا به انسان آموزش م یدار شتنیخو -٢
 کند. یت میرا در انسان تقو یزگاریخصلت پرھ -٣
 بخشد. یان مردم مسلمان، گسترش میرا م ینظم و ھماھنگ -٤
 گرداند. یق میرا در انسان، عم یعشق به عدالت و برابر -٥
 آورد. یت را در انسان به وجود میو احساس مسئول یو دلسوز یمھربان -٦
 د.ینما یم ییارویان مردم، رویبا شّر و فساد در م -٧
 کند. یزه میش و پاکیدستگاه گوارش را پاال -٨
 گرداند. یھا، پاک م جسم را از اضافات و رسوب -٩

فرموده  ج را رسول خدایکاھد؛ ز یموجود در آن م یھا یبدن و چرب یاز چاق -١٠



 ٤٤٥  روزه کتاب

 م.]یو ابونع یرواه ابن السن ».دید تا تندرست بمانیریروزه بگ: «است
:] یاصطالح شرعاست؛ و در » یِامساک و خوددار: «یبه معنا لغت[در  روزه

د،] یکردن در طول روز [از طلوع صبح صادق تا غروب خورش یددارعبارت است از: خو
ا به داخل آنچه در حکم یا خطا، به داخل شکم یعمد  یاز رو یزیاز وارد نمودن چ

نمودن از شھوت شرمگاه  ین، خودداریل: دماغ؛] و ھمچنیدرون انسان است، [از قب
ت و قصد یکنند؛] ھمراه با ن یکه روزه را باطل م ییزھایر چیو سا یی[روابط زناشو

گرفتن روزه را دارا  یستگیت و شایت و قابلیاقت و صالحیکه ل یعبادت، از کس
ض، یم، سالم و تندرست، پاک از حیبالغ، مسلمان، عاقل، مق یفرد یعنیباشد؛ [ یم

 نفاس و جنابت باشد.]
از  روزھر است؛ و  از آن یافتن جزئیدرماه مبارک] رمضان،  ی [روزه سبب وجوبو 
 باشد. یآن م یادا یبرا سببآن، 

 فرض است؟:] یرمضان بر چه کسان ی [روزه
چھار شرط  ھا، آن فرض است که در یبر کسان -در اداء و قضاء  -رمضان  ی و روزه

 گرد آمده باشد:
ت عبادت را یاقت و اھلیست؛ چون او لیرا روزه بر کافر فرض نی* مسلمان بودن؛ [ز

 ندارد.]
 ست.]یوانه فرض نی[چون که روزه بر د * عاقل بودن؛

د بدان عادت داده شود. یکن بایست؛ لیرا روزه بر کودک فرض نی* بالغ بودن؛ [ز

ّ َحيتّٰ «د: یفرما یم ج امبریپ
يِبِ

َقلَُم َ�ْن ثَالٰثٍَة: َعِن انلّٰائِِم َحيتّٰ �َْستَيِْقَظ، َو َعِن الصَّ
ْ
ُرفَِع ال

َمْجنُْونِ 
ْ
ف از سه دسته برداشته شده است: یتکل«(ابوداود)؛  »َحيتّٰ َ�ْعِقَل  َ�ْتَِلَم، َو َعِن ال

 .]»ار شودیوانه تا ھوشیدار شود؛ و از کودک تا بالغ گردد و از دیاز به خواب رفته تا ب
ن دشمن] مسلمان شده باشد و به وجوب روزه، ی[سرزم» دارحرب«که در  ی* کس

گاه و دانا و باخبر باشد؛  ن مسلمانان،] ی[سرزم» دار اسالم«که در ن یا ایمّطلع و آ
 گردد.] یفرض م یرمضان بر و ی باشد، روزه» دار اسالم«ن که در یھم یعنیباشد؛ [

 روزه:] ی[شرط وجوب ادا
 باشد که عبارتند از: یز شرط می، چند چ»رمضان ی روزه یوجوب ادا« یو برا

َ�َمن َ�َن ﴿ د:یفرما یم را خداوند بلندمرتبهی؛ [زیو دردمند یماری* سالم بودن از ب
 ۚ َخَر

ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ َفعِدَّ ۡو َ�َ

َ
رِ�ًضا أ ا یمار یاز شما که ب یو کسان« ]١٨٤[البقرة:  ﴾ِمنُ�م مَّ
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 .»رندیرا روزه گ یگریآن روزھا) چند روز د ی مسافر بودند (و روزه نگرفتند، به اندازه
ح است؛ چون روزه یصحھا  آن ی د، روزهض و مسافر، روزه گرفتنیمر چه چنانو اگر 

اجازه و رخصت است و اگر به دستور ثابت خدا عمل کنند، بھتر  ھا، آن ینگرفتن برا
نشوند، روزه  یمار با گرفتن روزه دچار مشقت و سختین اگر مسافر و بیاست؛ با وجود ا

د یابوسعرند؛ یگرفتن بھتر است و اگر دچار مشقت شوند، بھتر آن است که روزه نگ

ٰ  ج ُكنّٰا َ�ْغُزْوا َمَع رَُسْوِل اهللاِ «د: یگو سیخدر ُمْفِطُر؛ فَال
ْ
ائُِم َو ِمنَّا ال  يِفْ َرَمٰضاَن؛ فَِمنَّا الصّٰ

ًة فَٰصاَم فَاِنَّ  ائِِم َو يََرْوَن اَنَّ َمْن وََجَد قُوَّ ُمْفِطِر يلَعَ الصّٰ
ْ
 ال

َ
ُمْفِطِر َو ال

ْ
ائُِم يلَعَ ال ُد الصّٰ ِ�َ  ِ  َك ٰذل

 ِ در ماه  ج امبریبا پ«)؛ ی(بخار »َحَسنٌ َك َحَسٌن؛ َو يََرْوَن اَنَّ َمْن وََجَد َضْعفاً فَاَْ�َطَر فَاِنَّ ٰذل
گر روزه نبودند بدون ید یاز ما روزه بودند و بعض یم؛ برخیرمضان به جنگ با کّفار رفت

دارد، اگر روزه روزه  ییکه توانا یرند و معتقد بودند: کسیراد بگیگر این که از ھمدیا
 .]»ردیروزه ندارد، بھتر آن است که روزه نگ ییکه توانا یرد بھتر است و کسیبگ

 .یض و قاعدگی* سالم بودن از ح
ض و یکه در ح یمان. [اّما عدم وجوب روزه بر زنی* سالم بودن از نفاس و خون زا

لَيَْسْت «است:  ج امبریاز پ سید خدریث ابوسعیل حدینفاس است، به دل
َ
ِاٰذا ٰحاَضْت أ

 ِ در  یست که زن، وقتین طور نیا ایآ«)؛ ی(بخار »ُ�ْقٰصاُن ِديِْنٰهاَك لَْم تَُصِلّ َو لَْم تَُصْم؟ فَٰذل
 .»نش استین نقصان دیرد؟ پس ایگ یخواند و روزه نم یافتد، نماز نم یض میح

 ست؛یح نیصحھا  آن ی رند، روزهیکه در نفاس است روزه بگ یو اگر زِن حائض و زن
روزه،  یقضاھا  آن ض و نفاس است و بریاز ح یاز شروط صّحت روزه، پاک یکیچون 

يُْض يلَعٰ َ�ْهِد رَُسْوِل اهللاِ «  د:یگو لشهیواجب است؛ عا ِ
َ

ْوِم  ج ُكنّٰا � َ�نُْؤَمُر بَِقٰضاِء الصَّ
الٰةِ  ٰ نُْؤَمُر بَِقٰضاِء الصَّ روزگار  ما زنان در«)؛ ییو نسا ی(مسلم، ابوداود، ترمذ »َو ال

م نه یشد که تنھا روزه را قضا کن یم؛ به ما دستور داده میافتاد یض میبه ح جامبریپ
 .]»نماز را

باشد؛ و اگر مسافر  یروزه بر شخص مسافر، فرض نم ین رو، ادایم بودن؛ [از ای* مق
ش بھتر است؛ و اگر دچار مشّقت یبا گرفتن روزه دچار مشّقت نشود، روزه گرفتن برا

 رد.]یآن است که روزه نگ شود، بھتر
 روزه:] ی[شرائط صّحت ادا

 باشد که عبارتند از: یز شرط میروزه، سه چ یصّحت ادا یو برا
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ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ ﴿ د:یفرما یرا خداوند بلندمرتبه می؛ [زتین* 
ُ
َ ٱَوَمآ أ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ

انه یگرا ن که مخلصانه و حقیدستور داده نشده بود مگر او به آنان « ]٥[البینة:  ﴾ُحَنَفآءَ  ّ�ِينَ ٱ
 .»خدا را عبادت کنند

انَٰوي«د: یفرما یم ج امبریو پ ّ اْمِريٍء مّٰ
َْعٰماُل بِانِلّيّٰاِت َو ِانَّٰما ِللُكِ

ْ
و  ی(بخار »ِا�ََّما اال

به  یرش و پاداش ھر عمل، بستگیات است؛ و پذیقبول و صّحت اعمال بان«مسلم)؛ 
 .»آن داردت ین

ش از ید تا پی، پس از غروب خورشنفل ی رمضان و روزه ی روزه یت ادایوقت نو 
 مروز است.ین

ت آن پس از طلوع صبح صادق ی، تمام شب است؛ و نرمضان یت قضایوقت نو 
 صّحت ندارد.

ت آن پس از طلوع یشب است و ن ی، تمامھا و نذر مطلق کفاره ی ت روزهیوقت نو 
 ی روزهو  نینذر مع ی روزه، رمضان ی روزهرد؛ به ھر حال، اگر صبح صادق صّحت ندا

ن روزھا، شرط یا یت کردن در شب براین یت شوند، درست است؛ ولی، در شب ننفل
نفل، در  ی ن و روزهیرمضان، نذر مع ی در روزه یکس چه چنانن رو، اگر یست؛ از این

 د.یروزه را نمات یز نیمه روز نیش از نیتواند تا پ یم یت نکرد، ویشب ن
قضا  یھا و روزه برا کفاره ی نذر مطلق، روزه ی رمضان، روزه یقضا ی و در روزه

، ت کردن در شبینو  تین کردن نییتعده است، یآوردن آنچه که از نفل فاسد گرد
 ست.]یح نیصحھا  آن ت کردن پس از طلوع بامداد دریشرط است؛ و ن

و نفاس و  یض و قاعدگیل: حیروزه است از قب یبودن از آنچه که مناف ی* تھ
 مان.یزا

ل: خوردن، یروزه است؛ [از قب ی دار از آنچه که فاسد کننده بودن روزه ی* عار
کند؛ خداوند  یکه روزه را تباه و باطل م ییزھایگر چیو د ییدن، روابط زناشویآشام

وُهنَّ وَ  ۡل�نَ ٱفَ ﴿ د:یفرما یبلندمرتبه م ْ ٱَ�ِٰ�ُ ُ ٱ َتَب َما كَ  ۡ�َتُغوا ْ ٱلَُ�ۡمۚ َوُ�ُواْ وَ  �َّ ُ�وا َ�ۡ  ٰ َح�َّ
َ لَُ�ُم  ۡ�َيُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱيَتََب�َّ

َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن  ۡ�

َ
واْ  ۡلَفۡجرِ� ٱِمَن  ۡ� تِمُّ

َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ َّ�﴾ 

تان الزم دانسته یبراد که یرا بخواھ یزید و چیزش کنیپس ھم اکنون با زنان آم« ]١٨٧[البقرة: 
تان از یاه شب برایس ی د بامداد از رشتهیسف ی که رشته آنگاهد تا یاشامید و بیاست؛ و بخور

 .]»دیھم جدا و آشکار گردد. سپس روزه را تا شب ادامه دھ
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 باشد. ی، عاریدار، از جنابت و ناپاک ست که روزهیروزه، شرط ن یصّحت ادا یو برا
 [رکن روزه:]

نمودن از اجابت نمودن و پاسخ دادن به  یعبارت است از: خوددارو رکن روزه 
 ھا. شکم، شرمگاه و ملحقات آن یل و اشتھایتما

 [حکم روزه:]
و کار واجب و تعّھد الزم  یحتم ی فهی، عبارت است از: ساقط شدن وظحکم روزهو 

داوند ن. و خیبازپس یانسان؛ و فراچنگ آورن ثواب و پاداش در سرا ی از ذّمه و عھده
 داناتر است.

 َفصٌل 

ومُ  يَنَقِسمُ    الصَّ
َ

قَسامٍ  ِستَّةِ  ِاىل
َ
 .َمكُروٌه�ٍ وَ  نَفٌل�ٍ وَ  َمنُدوٌب�ٍ وَ  َمسنُوٌن�ٍ وَ  َواِجٌب�ٍ وَ  فَرٌض  :أ

ا مَّ
َ
َداءً  َرَمَضانَ  َصومُ  َ�ُهوَ  :الَفرُض  أ

َ
اَراِت  َصومُ  وَ  قََضاءً  وَ  أ ظَهرِ  يِف  الَمنُذورِ  وَ  الَكفَّ

َ
 .األ

ا وَ  مَّ
َ
فَسَده َما قََضاءُ  َ�ُهوَ  :الَواِجُب  أ

َ
 .نَفٍل  ِمن أ

ا وَ  مَّ
َ
 .اتلَّاِسعِ  َمعَ  اَعُشوَراءَ  ومِ يَ  َصومُ  َ�ُهوَ  :الَمسنُونُ  أ

ا وَ  مَّ
َ
يَّامَ  َكوُ�َها يَنُدُب  وَ  َشهرٍ  لُكِّ  ِمن ثََالثَةٍ  َصومُ  َ�ُهوَ  :الَمنُدوُب  أ

َ
 :ِ�َ  وَ  ؛ابِليَض  األ

ابِعَ  َعرَشَ  اثلَّاِلَث   ِمن ِستٍّ  َصومُ  وَ  اخلَِميِس  وَ  اِإلثنَ�ِ  َصومُ  وَ  َعرَشَ  َواخلَاِمَس  َعرَشَ  َوالرَّ
فَضُل  :ِ�يَل  ُ�مَّ  ؛َشوَّالٍ 

َ
نَّةِ  َعلَيهِ  َوالوَعدُ  َطلَبُه َ�بََت  َصومٍ  َوُ�ُّ  ؛تَفِر�ُقَها :ِ�يَل  وَ  ؛وَصلَُها األ  بِالسُّ

َالمُ  َعلَيهِ  َداودَ  َكَصومِ  فَضُل  ُهوَ  وَ  يَوًما يُفِطرُ  وَ  ؛يَوًما يَُصومُ  اَكنَ  ،السَّ
َ
يَامِ  أ َحبُّه وَ  الصِّ

َ
  أ

َ
 إِىل

  اهللاِ 
َ

 .َ�َعاىل
ا وَ  مَّ

َ
ا َذالَِك  یَماِسوَ  َ�ُهوَ  :انلَّفُل  أ  .َكَراِهيَّتُه يَثبُْت  لَم ِممَّ

ا وَ  �َمَّ
َ
ِر�ًما َمكُروهٌ  وَ  تَِ��ًها َمكُروهٌ  :قِسَمانِ  َ�ُهوَ  :الَمكُروهُ  أ

َ
ُل  ؛حت وَّ

َ
 اَعُشوَراءَ  َكَصومِ  :األ

يَّامُ  وَ  الِعيَديِن  َصومُ  :َواثلَّاِ�  ؛اتلَّاِسعِ  َعِن  ُمنَفرًِدا
َ
 إِفَرادُ  وَ  اجلُُمَعةِ  يَومِ  إِفَرادُ  َوُ�ِرهَ  ؛التَّرِش�ِق  �

بِت  يَومِ  وِ  انلَُّ�وزِ  يَومِ  وَ  السَّ
َ
  الِمهرََجان أ

َّ
ن إِال

َ
 لَو وَ  الوَِصالِ  َصومُ  ُكِرهَ  وَ  ؛اَعَدتَه يَُّوافَِق  أ

ن :ُهوَ  وَ  ؛يَوَم�ِ 
َ
  أ

َ
صًال  الُغُروِب  بَعدَ  يُفِطرَ  ال

َ
مِس  الَغدِ  َصومُ  َ�تَِّصَل  َحىتَّ  أ

َ
 َصومُ  ُكِرهَ  وَ  ؛بِاأل

هرِ   .ادلَّ
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 روزه و اقسام آن] ی رامون صفت و مشّخصهی[پ :فصل

 گردد که عبارتند از: یم میروزه به شش نوع تقس
 ن]؛یفرض [ع -١
 واجب؛ -٢
 سّنت؛ -٣
 مستحب؛ -٤
 نفل؛ -٥
 مکروه؛ -٦

 عبارت است از:» فرض ی روزه«اّما 
 .ماه رمضان ی روزه یالف) اداء و قضا

تو «د: ی: آن است که شخص به زنش بگوظھار -ظھار  ی . [کّفارهھا  کّفاره ی ب) روزه
شکستن  ی سوگند؛ کّفاره ی قتل؛ کفاره ی ؛ کّفاره - »یبر من مانند پشت مادرم ھست

جماع کردن در روز رمضان به قصد؛  ی رمضان بدون عذر؛ کّفاره ی روزه یعمد
در  یا ناراحتیمار باشد یان به ھنگام ِاحرام، بیاز حاج یکیکه  یه در صورتیپرداخت فد

آن، سه روز  ی هیفد یسرش را بتراشد؛ و برا یدا کرد که مویاز پیسر داشته باشد و ن
ن َحَرم، یکه در سرزم یرینخج ی هیدر پرداخت جزاء و فد رد. و روزه گرفتنیروزه بگ

 کشته شده است.]

َوۡ�ُوفُواْ ﴿ د:یفرما یرا خداوند می؛ [زینذر ی روزه -بنا به قول ظاھرتر  -و  ج)
 .»ش وفا کنندیخو ید به نذرھایو با« ]٢٩[الحج:  ﴾نُُذورَُهمۡ 

است که مسلمان آن را بر خود به  یا ھمانند روزه»: نذر ی روزه«ناگفته نماند که 
واجب  یبر ھمان وجھ نذر ی روزهگرداند. و  یت ُقربت به خداوند بلندمرتبه، فرض مین
 یکه روزه گرفتن روز یخود نذر کرده است؛ پس کس یگردد که شخص، آن را برا یم

 ین و روزھاین را بر خود نذر نمود، روزه گرفتن ھمان روز معیمع یا روزھاین یمع
 واجب است. یگر بر وین دیمع

ن روزه، یواجب است؛ و ا -بنا به اطالق خود  -د، آن نذر یو اگر نذر را مطلق گردان
، فرض است، اما در نزد محققان احناف، واجب ینظران فقھ از صاحب یدر نزد بعض

 شود.] یرا که منکر آن کافر نمیباشد؛ ز یم
، فاسد نفل ی روزهآنچه را که از عبارت است از: قضا آوردن » واجب ی روزه«و اّما 
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 .]یاعتکاف نذر ی ن روزهیده است؛ [و ھمچنیگردان
عبارت است از: روزه گرفتن روز عاشورا ھمراه با روز تاسوعا » سّنت ی روزه«و اّما 

َ�ْن َصْوِم يَْوِم  ج ُسِئَل رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو سازدھم محّرم. ابوقتادهیا روز ی[نھم محرم 
ٰاِ�يََة. َو ُسئَِل َ�ْن َصْوِم يَْوِم اٰعُشْوٰرا؟ فَٰقاَل: يَُ�فِّ 

ْ
ٰماِضيََة َو ابل

ْ
نََة ال ُر السَّ ُر َعَرفََة؟ فَٰقاَل: يَُ�ِفّ

ٰماِضيَةَ 
ْ
نََة ال روز عرفه سؤال شد؟ فرمود:  ی روزه ی درباره ج امبریاز پ«(مسلم)؛  »السَّ

روز عاشورا از او  ی روزه ی برد. و درباره ین میرا از ب یل جارگناھان سال گذشته و سا
 .»برد ین میسؤال شد؟ فرمود: گناھان سال گذشته را از ب

ِحْ�َ «گفت:  یدم که میشن بابن عباسد: از یگو سیف مریو ابوغطفان بن طر
ُمُه ج ا رَُسْوَل اهللاِ يَْوَم اٰعُشْوٰراء َو اََمَر بِِصٰياِمِه قٰالُْوا: يٰ  ج ٰصاَم رَُسْوُل اهللاِ  ! ِانَُّه يَْوٌم ُ�َعِظّ

َُهوُْد َو انلَّٰصارٰي. فَٰقاَل رَُسْوُل اهللاِ 
ْ

َْوَم ج ايل ُمْقِبُل ِاْن ٰشاَء اُهللا ُصْمنَا ايلْ
ْ
ٰعاُم ال

ْ
: فَاِٰذا اَكَن ال

ٰعاُم َحيتّٰ تُُوِ�َّ رَُسْوُل اهللاِ 
ْ
ِت ال

ْ
 ج امبریپ یوقت«(مسلم و ابوداود)؛  »ج اتلّٰاِسَع. قٰاَل: فَلَْم يَأ

 ی فرستاده یروز عاشورا را روزه گرفت و به روزه گرفتن آن دستور داد، مردم گفتند: ا
فرمود: سال  ج امبریدارند. پ یآن را بزرگ م یھود و نصاریاست که  یخدا! عاشورا، روز

قبل از آن  د:یگو بابن عباسم. یریگ یروز نھم را ھم روزه م -ان شاء الله  -بعد 
 .]»فوت کرد ج امبرید، پیایکه سال بعد ب

 عبارت است از:» مستحب ی روزه«و اّما 
خطاب به  ج امبرید: پیگو س؛ [عبدالله بن عمروالف) روزه گرفتن سه روز از ھر ماه

ََسنََة بَِعرْشِ اَْمثٰالِٰها؛«من فرمود: 
ْ
ّ َشْهٍر ثَالٰثََة اَيّٰاٍم؛ فَاِنَّ احل

ِ  ُصْم ِمْن لُكِ ِمثَْل ِصٰياِم َك َو ٰذل
ْهرِ  ر که ھر کار یاز ھر ماه سه روز را روزه بگ«)؛ یی، مسلم، ابوداود و نسای(بخار »ادلَّ

 .]»ک سال استیروزه گرفتن  ی ن کار به منزلهیخوب، ده برابر پاداش دارد؛ و ا
 یروزھا یعنی -ماه  پانزدھمو  چھاردھم، زدھمیسن سه روز، یو مستحب است که ا

ْهِر ثَالٰثََة «فرمود:  ج امبرید: پیگو سباشد. [ابوذر -» ضیب« ! ِاٰذا ُصْمَت ِمَن الشَّ يٰا اَبٰاَذٍرّ
ةَ  َة َو مَخَْس َعرَشَ َة َو اَْرَ�َع َعرَشَ ابوذر!  یا«)؛ ییو نسا ی(ترمذ »اَيّٰاٍم، فَُصْم ثَالَٰث َعرَشَ

چھاردھم و پانزدھم را روزه زدھم و یس ی، روزھایھرگاه سه روز از ماه را روزه گرفت
 .]»ریبگ

د: یگو سدیاسامة بن ز ب) روزه گرفتن روز دوشنبه و روز پنج شنبه [در ھر ھفته؛
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ِ  ج ِانَّ نيَِبَّ اهللاِ « َِميَْس َو ُسئَِل َ�ْن ٰذل
ْ
ثْنَْ�ِ َو اخل ِ

ْ
ِعٰباِد َك اٰكَن يَُصْوُم يَْوَم اال

ْ
فَٰقاَل: ِانَّ اَْعٰماَل ال

َِميِْس ُ�ْعَرُض يَْوَم ا
ْ
ثْنَْ�ِ َو اخل ِ

ْ
دوشنبه و پنج شنبه را  یروزھا ج امبریپ«(ابوداود)؛  »ال

ش ین دو روز، پین باره از او سؤال شد؟ فرمود: اعمال بندگان در ایگرفت. در ا یروزه م
 .]»شود یخدا عرضه م

فرمود:  ج امبرید: پیگو سیوب انصاری[ابوا ج) روزه گرفتن شش روز از ماه شّوال.

ْهرِ  َمنْ « اَل، اٰكَن َكِصٰياِم ادلَّ ْن َشوّٰ ، ابوداود و ی(مسلم، ترمذ »ٰصاَم َرَمٰضاَن ُ�مَّ اَْ�بََعُه ِستّاً ِمّ
رد، یکه ماه رمضان و به دنبال آن، شش روز از ماه شوال را روزه بگ یکس«ابن ماجه)؛ 

 .]»ک سال روزه گرفته باشدیمانند آن است که 
و پشت سر  یاپی، به صورت پشش روز از ماه شّوال و گفته شده که بھتر آن است که

اند: بھتر آن است که به صورت پراکنده روزه  گفته یھم، روزه گرفته شوند. و برخ
 گرفته شوند.

] درخواست شده باشد و سّنت ج امبریپ ی هیکه گرفتن آن، [از ناح یا د) و ھر روزه

ک روز در ی. [÷داود ی روزهھمانند:  د داده باشد؛یبر گرفتن آن، وعده و نو ج امبریپ
شگاه خداوند ین روزه در پین و محبوبتری، بھتر÷داود ی روزهان روزه گرفتن]؛ و یم

 «فرموده است:  ج امبرید: پیگو سبلندمرتبه است. [عبدالله بن عمرو
َ

ٰياِم ِايل اََحبُّ الِصّ
ن روزه نزد یمحبوبتر«و مسلم)؛  ی(بخار »يَْوماً اِهللا، ِصٰياُم ٰداوَُد؛ اٰكَن يَُصْوُم يَْوماً َو ُ�ْفِطُر 

 .»گرفت یان روزه میک روز در میاست که  ÷داود ی خدا، روزه
 باشند:  یز مستحب میھا ن ن روزهیو ا

َ�ْن َصْوِم يَْوِم َعَرفََة؟ فَٰقاَل:  ج ُسئَِل رَُسْوُل اهللاِ «د: ی؛ ابوقتاده گوروز عرفه ی روزه
ٰاِ�يَةَ 

ْ
ٰماِضيََة َو ابل

ْ
نََة ال ُر السَّ روز عرفه سؤال  ی روزه ی درباره ج امبریاز پ«(مسلم)؛  »يَُ�ِفّ

 .»برد ین میرا از ب یشد؟ فرمود: گناھان سال گذشته و سال جار

ٰياِم َ�ْعَد َرَمٰضاَن، َشْهُر اَفَْضُل ال«د: یگو سرهی؛ ابوھراد روز گرفتن در ماه محرمیو ز ِصّ
َفِر�َْضِة َصالُٰة اللَّيِْل 

ْ
الِٰة َ�ْعَد ال ِم؛ َو اَفَْضُل الصَّ ُمَحرَّ

ْ
و  یی(مسلم، ابوداود، نسا »اِهللا ال
ن نماز بعد از یماه محرم و بھتر ی ن روزه بعد از ماه رمضان، روزهیبھتر«)؛ یترمذ

 .»فرض، نماز شب است ینمازھا

يُْت رَُسْوَل اهللاِ «د: یگو لشهی؛ عاماه شعبان یشتر روزھایب روزه گرفتنو 
َ
 ج ٰما َرأ
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رَثَ ِمنُْه ِصٰياماً يِفْ َشْعٰبا
ْ
ْ�تُُه يِفْ َشْهٍر اَ�

َ
َشْهَر َرَمٰضاَن؛ َو ٰما َرأ

ّٰ
 »نَ ِاْستَْكَمَل ِصٰياَم َشْهٍر َ�طٌّ ِاال

رد مگر ماه رمضان یرا کامل روزه بگ یدم که ماھیرا ند ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار
 .»ردیماه شعبان روزه بگ ی ھا به اندازه ک از ماهیچ یدم که در ھیرا؛ و او را ند

دة بن خالد، ی؛ از ھنباشد یمستحب مھا  آن ز روزه گرفتنیحجه ن یُنه روز اول ذو 
 ت شده است:یروا ج امبریھمسران پ یاز ھمسرش، از بعض

ّ َشْهٍر َو  يَُصْوُم �ِْسعَ  ج اٰكَن رَُسْوُل اهللاِ «
ْن لُكِ َة، َو يَْوَم اٰعُشْوٰراَء َو ثَالٰثََة اَيّٰاٍم ِمّ ِذْي َحجَّ

َِميِْس 
ْ
ْهِر َو اخل َل ِاثْنَْ�ِ ِمَن الشَّ حجه و روز  ینه روز ذ ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »اَوَّ

 .]»گرفت یشنبه ماه را روزه م ن دوشنبه و پنجیعاشورا و سه روز از ھر ماه و اول
ھا  آن انیاست که ما به ب یموارد یبه استثنا ییھا ، روزه»روزه نفل«اّما و 
شارع مقّدس اسالم،] ثابت نشده  ی هیت آن [از ناحیکه کراھ ییھا م، از آن روزهیپرداخت
 باشد.

 »:روزه مکروه«و اّما 
 گردد:  یم می، به دو نوع تقسمکروه ی روزه

 .یھیالف) مکروه تنز
است و حکم  ی: آن است که منع از آن، الزامیمیوه تحرمکر. [یمیب) مکروه تحر

شود؛  یر نمیآن، مستحق عقاب است؛ اگر چه تکف ی انجام دھنده یعنیحرام را دارد؛ 
 است. یل آن ظنّ یچون دل

آن مؤاخذه  ی ست و انجام دھندهین ی: آن است که منع از آن، الزامیھیمکروه تنزو 
 از در زمان جنگ.]ین شود؛ مانند خوردن گوشت اسب، موقع ینم

عبارت است از: ھمانند روزه گرفتن روز عاشورا، در » یھیمکروه تنز ی روزه«
وست یازدھم] را بدان پیا روز یرد و روز نھم محرم [تاسوعا؛ یکه آن را تنھا بگ یصورت

 ان است.]یھودیه با ین کار، تشبیرا اینسازد؛ [ز
د ید فطر و عیع یگرفتن روزھا ، عبارت است از: روزه»یمیمکروه تحر ی روزه«و 

َشِهْدُت «ت است: یابن از ھر روا ید موالیق. [از ابوعبیام التشریقربان و روزه گرفتن ا
اِب  َطّٰ

ْ
ِعيَْد َمَع ُ�َمَر ْ�َن اخل

ْ
َ�ْن ِصٰياِمٰها: يَْوُم  ج فَٰقاَل: ٰهٰذاِن يَْوٰماِن نَٰ� رَُسْوُل اهللاِ  سال

ُ�لُْوَن ِ�يِْه ِمْن �ُُسِكُ�مْ 
ْ
ََخُر، تَأ

ْ
َْوُم اال در «و مسلم)؛  ی(بخار »فِْطِرُ�ُم ِمْن ِصٰياِمُ�ْم َو ايلْ

 ین دو روز نھیاز روزه گرفتن در ا ج امبریبودم. گفت: پ سد با عمر بن خطابیروز ع
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که از  ید فطر؛ و روزیوز عر یعنین روز بعد از ماه رمضان؛ یفرموده است: اول
 .»د قربانیروز ع یعنید، یخور یتان میھا یقربان

ِانَُّه َدَخَل َمَع َ�بِْداِ� بِْن َعمٍرو، يلَعٰ اَ�ِيِْه «ت است: یء روایاّم ھان یو از ابومّرة موال
 ْ . فَٰقاَل: ِاِ�ّ ِْهٰما َطٰعاماً فَٰقاَل: لُكْ

َ
ٰعاِص، َ�ُقِرَّب ِايل

ْ
، َفٰهِذهِ  َ�ْمِرو بِْن ال ٰصائٌِم. فَٰقاَل َ�ْمٌرو: لُكْ

َيّٰاُم الَّيِتْ اٰكَن رَُسْوُل اهللاِ 
ْ

ِ  ج اال ُمُرنا بِافْٰطارِٰها َو َ�نْٰهانٰا َ�ْن ِصٰياِمٰها. قٰاَل ٰمال
ْ
: َو ِ�َ اَيّٰاُم ٌك يَأ

�ِْق  رْشِ
م. یرفت سنزد پدرش عمرو بن عاص سبا عبدالله بن عمرو«(ابوداود)؛  »التَّ

گفت:  سد. عبدالله گفت: من روزه ھستم. عمرویجلو ما گذاشت و گفت: بخور ییغذا
م و از روزه یریکرد که روزه نگ یبه ما امر م ج امبریاست که پ ییھا، روزھا نید؛ ایبخور

ق یام التشرین روزھا، ایگفته است: منظور از ا /کرد. امام مالک یم یگرفتن ما را نھ
 .»است

 لَِمْن «ند: یگو بابن عمرو  لشهیو عا
ّٰ

�ِْق اَْن يَُصْمَن ِاال رْشِ
ْص يِفْ اَيّٰاِم التَّ لَْم يُرَخَّ

َهْدَي 
ْ
ُد ال ِ�َ

ّٰ
 یکس یروزه گرفتن داده نشده است مگر برا ی ق اجازهیام التشریدر ا«؛ »ال

 .»اوردیکردن، به دست ن یقربان یرا برا یزیحج، چ ی ضهیفر یکه ھنگام ادا

ام یام به این اید قربان. ایروز ع بعد از ١٣و  ١٢، ١١ یروزھا یعنی ايام الترشيق:و 
د یدر برابر خورش یقربان یھا ن روزھا، گوشتیاند؛ چون در ا شده یگذار ق نامیالتشر
شود. و  ید ذبح نمیتا طلوع خورش ید: چون قربانیگو یگر مید یشوند. و قول یپھن م

گر ید یشود. و قول یبرگزار مد ید ھنگام طلوع خورشید: چون نماز عیگو یگر مید یقول
 ر بعد از نماز است.]ی، تکبقیتشرد که یگو یم

 ت دارد:یز کراھیر نیز یو روزه گرفتن، در روزھا

دم که یشن ج امبرید: از پیگو سرهی[ابوھر روزه گرفتن. ییالف) روز جمعه را به تنھا

 يَْوم«فرمود:  یم
ّٰ

ُُمَعِة ِاال
ْ
چ یھ«و مسلم)؛  ی(بخار »اً َ�بْلَُه اَْو َ�ْعَدهُ الٰيَُصْوُم اََحُدُ�ْم يَْوَم اجل

ز روزه یا بعد از آن نین که روز قبل یرد مگر ایکدام از شما، روز جمعه را روزه نگ
 .]»ردیبگ

، از خواھرش صماء ی. [عبدالله بن بسر سلمب) تنھا روز شنبه را روزه گرفتن

 ِ�يَْما اْ�رُتَِض َعلَيُْ�ْم، َو الٰتَُصْوُمْوا «فرمود:  ج امبریکند که پ یت میروا
ّٰ

بِْت ِاال يَْوَم السَّ
يَْمُضْغهُ 

ْ
 حِلٰاَء َ�نَبٍَة اَْو ُعوِْد َشَجَرٍة فَل

ّٰ
ْد اََحُدُ�ْم ِاال و ابن  ی(ابوداود، ترمذ »ِاْن لَّْم َ�ِ
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که بر شما فرض باشد؛ و اگر  یا د مگر روزهیریروزه نگ ییروز شنبه را به تنھا«ماجه)؛ 
د تا آن روز، روزه ید، آن را بجویافتین یگریز دیدرخت، چ ی ا شاخهیوست انگور به جز پ

 .»دینباش
ن کار، یرا ای؛ [زروزه گرفتن یید نوروز] را به تنھای[ع یدیج) روز اول سال خورش

 گردد.] یم و بزرگداشت آن روز میمنجر به تعظ
؛ مگر آن که روزه گرفتن ییان [جشن مھرگان] را به تنھایرانیز اییا روز جشن پاید) 

ا روز اول جشن مھرگان، برابر و ی، یدیا روز اول سال خورشیا شنبه یروز جمعه 
دار شده باشد؛ [که در آن صورت، روزه گرفتن  مصادف و مطابق و ھمزمان با عادت روزه

گرفت و  یسّنت م ی ، روزهیاگر به صورت عاد یعنین روزھا، مکروه نخواھد بود؛ یا
در روزه  یتین روزھا مصادف و ھمزمان شد، در آن صورت کراھیاز ا یکی اش با روزه

 گرفتنش رونما نخواھد شد.]
رد؛ ی؛ اگر چه دو روز را بدون افطار روزه بگباشد یز مکروه مین» وصال« ی ه) و روزه

ن ید افطار نکند تا بدیچ عنوان پس از غروب خورشیآن است که به ھ» وصال ی روزه«و 
در » وصال«گر، ید یرید؛ [به تعبیوست نمایروز پید ی فردا را به روزه ی شکل، روزه

چند شب و روز را پشت سر ھم  ی اصطالح شرع مقّدس اسالم، عبارت است از روزه
 است. یزیبدون افطار و خوردن چ

وِٰصاِل. قٰالُْوا: ِانَّ  ج نَٰ� رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو بعبدالله بن عمر
ْ
قٰاَل: تُٰواِصُل؟ َك َعِن ال

ْ اُْطَعُم َو اُْسيٰق  ْ لَْسُت ِمثْلَُ�ْم، ِاِ�ّ  ی مردم را از روزه ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »ِاِ�ّ
د. مردم گفتند: ید چند شب و روز بدون افطار، روزه باشیوسته منع کرد و فرمود: نبایپ
فرمود: من مانند شما  ج امبرید؟ پیریگ یوسته میپ ی خدا! چرا شما روزه ی فرستاده یا
 .»شود یداده م یدنیستم و از جانب خداوند به من غذا و نوشین

وِٰصاَل «دوبار فرمودند:  ج امبرید: پیگو سرهیو ابوھر
ْ
د از روزه یشما با«؛ »ِايّٰاُ�ْم َو ال

وصال را  ی ! شما خود روزهج رسول خدا ی. گفتند: ا»دیکن یوسته خوددادریپ

َعَمِل «ود: فرم ج امبرید؟ پیریگ یم
ْ
ِلُفْوا ِمَن ال

ْ
؛ فَاَ� ْ َو �َْسِقْ�ِ ْ اَِ�يُْت ُ�ْطِعُمِ�ْ َرِ�ّ ِاِ�ّ

د یشود؛ شما با یاز جانب خدا به من آب و غذا داده م«و مسلم)؛  ی(بخار »ٰماتُِطيُْقْونَ 
 .]»دید که قدرت انجام آن را داشته باشیریرا به عھده بگ یکار

؛ [به رد،] مکروه استیز روزه نگیشده ن یام نھیتمام سال [اگر چه در ا ی و) و روزه
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 سک سال را پشت سر ھم روزه گرفتن مکروه است. عبدالله بن عمرویگر، ید یریتعب
ْهَر َو َ�ُقْوُم اللَّيَْل َو َك يٰا َ�بَْداِ� بِْن َ�ْمٍرو! ِانَّ «به من فرمود:  ج امبرید: پیگو َُصْوُم ادلَّ تلَ
ِ َك ِانَّ  َت ٰذل

ْ
َبَدَ  َك،ِاٰذا َ�َعل

ْ
َعْ�ُ َو نََ�ْهَت الٰٰصاَم َمْن ٰصاَم اال

ْ
ُ ال و  ی(بخار »َهَجَمْت هلَ

! اگر یخوان یو تھّجد م یریگ یعبدالله بن عمرو! تو تمام سال را روزه م یا«مسلم)؛ 
شوند و سخت  یروند و گود م یسر فرو م ی ، چشمانت به کاسهین کار را انجام دھیا
 .»ستیح نیکه تمام سال را روزه باشد، صح یکس ی ؛ روزهیشو یمار میب

يٰا رَُسْوَل اِهللا! َكيَْف بَِمْن «... آمد و گفت:  ج امبرینزد پ ید: مردیگو سو ابوقتاده
ْهَر لُكَُّه؟ قٰاَل: الٰ ٰصاَم َو الٰ اَْ�َطرَ  ! ج رسول خدا یا«)؛ یی(مسلم، ابوداود و نسا »يَُّصْوُم ادلَّ

فرمود: نه روزه گرفته و نه  ج امبریرد چطور است؟ پیگ یه تمام سال را روزه مک یکس
شود؛ چون عملش خالف  یش نوشته نمیاجر و مزد روزه، برا یعنی؛ »افطار کرده است

 کرده است. یدن خودداریھوده از خوردن و نوشیعت است و بیشر
 باشد: یز درست نمیر نیز یھا ناگفته نماند که روزه گرفتن روزه

ست یکه در آن شک است و معلوم ن یروز ی روزه یعنی ؛کروز ش ی روزه -١
که به صورت داوطلبانه و تطّوع و  یکس یر؟ حرام است برایا خیرمضان است 
 ساسریرد؛ چون عمار بن یرمضان آن را روزه بگ ی روزه یا به جایبدون سبب 

ٰقاِسمَ َ�َقْد َعيٰص ِك َمْن ٰصاَم يَْوَم الشَّ «د: یگو
ْ
 یھر کس«)؛ یو بخار ی(ترمذ »اَبَاال

 .»کرده است ینافرمان ج رد، از ابوالقاسمیدر روز شک روزه گ
اش مقارن و مصادف با روز  گرفت و روزه یسّنت م ی روزه یاّما اگر به صورت عاد

ا یرد یا پنج شنبه را روزه بگیدوشنبه  ین که عادت دارد که روزھایشک شد؛ مانند ا
تصادف، آن روز، روز شک بود،  یرد و از رویان به صورت عادت روزه بگیم ک روز دری

ُمْوا َرَمٰضاَن «فرموده است:  ج امبریست؛ چون پیاش حرام ن در آن صورت روزه الُٰ�َقِدّ
يَُصْمهُ 

ْ
 رَُجٌل اٰكَن يَُصْوُم َصْوماً فَل

ّٰ
ماه  ی روزه«و مسلم)؛  ی(بخار »بَِصْوِم يَْوٍم َو الٰيَْوَمْ�ِ ِاال

روزه  یکه به صورت عادت ید مگر کسیاندازیا دو روز جلو نیک روز یرمضان را با 
 .»ش را ادامه دھدیعادت خو ی رد که اشکال ندارد او روزهیگ یم

که به روزه گرفتن آن عادت ندارد،  یکس یدوم شعبان برا ی مهیروزه گرفتن ن -٢

ِاَذا اْ�تََصَف َشْعٰباُن فَالٰ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیابوھر باشد. یمکروه م
د، روزه یکه نصف شعبان فرا رس یوقت«)؛ ی(ابوداود، ابن ماجه و ترمذ »تَُصْوُمْوا
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 .»دیرینگ

َمنَّ اََحُدُ�ْم «فرمود:  ج امبریت است که پیروا سرهین از ابوھریو ھمچن الَٰ�تََقدَّ
 اَْن 

ّٰ
ِ َرَمٰضاَن بَِصْوِم يَْوٍم اَْو يَْوَمْ�ِ ِاال يَُصْم ٰذل

ْ
َْومَ َك يَُّ�ْوَن رَُجٌل اٰكَن يَُصْوُم َصْوَمُه فَل  »ايلْ

ن یرد، مگر ایا دو روز قبل از رمضان روزه نگیک یچ کدام از شما یھ«و مسلم)؛  ی(بخار
تواند آن روز را  یکه به روزه گرفتن در آن روز، عادت داشته باشد که در آن صورت م

 .»ردیروزه بگ
ست، مکروه یکه شوھرش در مسافرت ن یفتن زن، ھنگاممستحب گر ی و روزه -٣

 «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیابوھر باشد. یم
ّٰ

ُة َو َ�ْعلُٰها ٰشاِهٌد ِاال
َ
َمْرأ

ْ
الٰتَُصِم ال

که ھمسرش در خانه حضور دارد، روزه  یزن، زمان«و مسلم)؛  ی(بخار »بِاِْذنِهِ 
 .»او ی رد مگر به اجازهینگ

او بشود،  یا مرگ احتمالی یماریکه روزه، باعث شدت ب یماریو روزه گرفتن ب -٤
 . ستیدرست ن

انه و پس از توّلد فرزند قرار دارند، تا پاک یام عادت ماھیھا که در ا خانم ی روزهو 
 .باشد یشدن آنان، درست نم

، روزه گرفتن ازدواج را ندارند یمال ییکه فرصت و توانا یجوانان مجّرد یو برا

ٰباِب! َمِن «فرمود:  ج امبرید: پیگو سبدالله بن مسعودباشد. ع یمستحب م يٰا َمٰعارِشَ الشَّ
َفْرِج؛ َو َمْن لَّْم �َْستَِطْع 

ْ
برََصِ َو اَْحَصُن لِل

ْ
ْج فَاِنَُّه اََغضُّ لِل وَّ يَزَتَ

ْ
ٰاَءَة فَل

ْ
َ�َعلَيِْه اْستَٰطاَع ِمنُْ�ُم ابل

ُ وِٰجاءٌ 
َ

ْوِم فَاِنَُّه هل  ییجماعت جوانان! ھر کس از شما توانا یا«و مسلم)؛  ی(بخار »بِالصَّ
پوشاند و بھتر شرمگاه  یرا ازدواج بھتر چشم را از حرام میازدواج را دارد؛ ازدواج کند؛ ز

رد؛ چون ید روزه بگیکه نتوانست ازدواج کند، با یکند. و کس یرا از حرام محافظت م
 .]»کند یاو را کم م یروزه، شھوت جنس

ةِ  َتبِییُت  ُیشَتَرُط  ِفیَما َفصٌل  یَّ  ُیشَتَرُط  َال  َما َو  ِفیه َتعِییُنَها َو  النِّ

ا مَّ
َ
  اذِلي الِقسمُ  أ

َ
  وَ  انلِّيَّةِ  تَعِي�ُ  ِ�يه �ُشرَتَُط  ال

َ
َداءُ  َ�ُهوَ  :تَبِييتَُها ال

َ
 َوانلَّذرُ  َرَمَضانَ  أ

 ُ   اللَّيِل  ِمنَ  بِنِيَّةٍ  َ�يَِصحُّ  ؛َوانلَّفُل  َزَمانُه الُمَع�َّ
َ

َصحِّ  ىلَعَ  انلََّهارِ  نِصِف  قَبَل  َما ِاىل
َ
 نِصُف  وَ  ؛األ

  الَفجرِ  ُطلُوِع  ِمن :انلََّهارِ 
َ

حَوةِ  َوقِت  ِاىل يًضا يَِصحُّ  وَ  .یالُكربَ  الضَّ
َ
 بِنِيَّةِ  وَ  انلِّيَّةِ  بُِمطلَِق  أ
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و ُمَسافًِرا اَكنَ  لَو وَ  انلَّفِل 
َ
َصحِّ  يِف  َمِر�ًضا أ

َ
َداءُ  يَِصحُّ  وَ  .األ

َ
 لَِمن آَخرَ  َواِجٍب  بِنِيَّةِ  َرَمَضانَ  أ

َالِف  ؛ُمِقيًما َصِحيًحا اَكنَ  إِنَّهُ  الُمَسافِرِ  خِبِ
ا َ�َقعُ  فَ ِجيحُ  َواخَتلََف  ؛الَواِجِب  ِمنَ  نََواهُ  َ�مَّ  الرتَّ

  وَ  .َرَمَضانَ  يِف  آَخرَ  َواِجبًا ینَوَ  إَِذا ،الَمِر�ِض  يِف 
َ

ُ  الَمنُذورُ  يَِصحُّ  ال  َواِجٍب  بِنِيَّةِ  َزَمانُه الُمَع�َّ
ا َ�َقعُ  بَل ؛َغِ�ه  .ِ�يهِ  الَواِجِب  ِمنَ  نََواهُ  َ�مَّ
ا وَ  مَّ

َ
 وَ  َرَمَضانَ  قََضاءُ  َ�ُهوَ  :تَبِييتَُها وَ  انلِّيَّةِ  تَعِي�ُ  هِ ي�ِ  �ُشرَتَُط  َما ُهوَ  وَ  ؛اثلَّاِ�  الِقسمُ  أ
فَسَدهُ  َما قََضاءُ 

َ
اَراِت  َصومُ  وَ  نَفٍل  ِمن أ نَواِعَها الَكفَّ

َ
 اهللاُ  َشيِفَ  إِن: «َكَقوهِل  الُمطلَُق�ُ َمنُْذْورُ َوال بِأ

َفآءُ  فََحَصَل  ؛»يَومٍ  َصومُ  َ�َعَ�َّ  َمِر�يِض   .الشِّ

ها، شرط  ت در آنین نمودن نییت کردن در شب و تعیکه ن یرامون مواردیفصل: پ
 باشد یم

 باشد. یشرط نمھا  آن یشب، برات نمودن در یت و نین کردن نییکه تع یو موارد
روزه  یھا کردن از تمام شکننده یعبارت است از: خوددار روزهم که یشتر گفتی[پ
د، یو... از طلوع صبح صادق تا غروب خورش ییدن، روابط زناشویل: خوردن، نوشیاز قب

 ت کردن روزه؛ یھمراه با ن
 قلبز ین تیمحل ن؛ و تینشود مگر با  یم که روزه درست نمیز گفتین را نیو ا

ت و یگرفتن روزه در جھت رضا یبرا» یعزم و قصد قلب« یبه معن تیناست؛ و 
دار  که شخص روزه نگونهیابه او است؛  یکیخداوند بلند مرتبه و تقّرب و نزد یخوشنود

 ».رمیگ یبدو، فالن روزه را م یکیت خداوند و تقّرب و نزدیدر جھت رضا«د: یگو یم
 گردد:  یم میتقس دو نوعبه  ت کردن روزهینو 

 باشد.  یت در آن شرط نمین نمودن نییت کردن در شب و تعیکه ن ینوع الف)
 یآن شرط و الزام یت نمودن در شب، برایت و نین کردن نییکه تع یو نوع ب)

 باشد.] یم
آن شرط  یت کردن در شب، برایت و نین کردن نییکه در آن، تع یاّما نوع 

 از:باشد، عبارت است  ینم
 .فرض ماه مبارک رمضان ی روزه یادا

نذر کند تا در  ین که کسی[مثل ا نذر که زمان آن معلوم و مشخص است؛ ی روزه
 رد.]یت خداوند روزه بگینده به جھت رضایآ ی پنج شنبه

 .نفل ی روزهو 
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با  نفل ی روزهو  نینذر مع ی روزه، رمضان ی روزه یادا -تر  حیبنا به قول صح -و 

ح و درست یصح »نصف النهار«ش از یدر شب [پس از غروب آفتاب] تا پت کردن ین

ش از ی: از طلوع صبح صادق شروع و تا ھنگام چاشتگاه [پ»نصف النهار«شود. و  یم
 مه روز] ادامه دارد.ین

رمضان،  ی ت روزهید: نیگو یم یقدور ی سندهینود: یگو »هدايه«کتاب  ی سندهی[نو

جامع «د. و در ید بنمایش از زوال خورشیتواند از شب تا پ ینفل را م ی ن و روزهینذر مع

را الزم است ید؛ زینما یتر م حین قول، صحیمه روز آمده است؛ که ایش از نیتا پ »الصغري
شتر اوقاِت روز وجود داشته باشد؛ و نصف روز از طلوع بامداد شروع یت روزه در بیتا ن

ت تا ی(چاشت) نه تا وقت زوال، ادامه دارد؛ پس ن »یضحوة الكرب«شود و تا ھنگام  یم
دا کند. یتحقق پ» اکثر اوقات روز«مه روز شرط قرار داده شده است تا حکم یش از نیپ

نجا ید: در ایگو ینگاشته است م »در املختار«ش که بر یخو ی هیدر حاش یعالمه شام

، عبارت »یروز شرع«است؛ و  یم روز شرعیدر عبارت باال، ن »ضحوة الكربي«مراد از 
ا یه تحت مغینجا غاید؛ و در ایتا غروب خورش یاست از روشن شدن صبح در افق شرق

 ست.]یت کردن روزه داخل نیمه روز در تحت نیست؛ پس خود نیداخل ن
، به نفل ی روزهو  نینذر مع ی روزه، رمضان ی روزه یاداک از ین ھر یو ھمچن

 یکس -تر  حیبنا بر قول صح -گردد؛ اگر چه  یح میصح ت نفلینز به یو ن تینمطلق 
ن ی: چنتیمطلق نمار و دردمند بوده باشد. [و یا بیت کرده است، مسافر یرا نھا  آن که

ن یین کردن فرض، واجب و نفل و بدون تعیید؛ بدون تعیت روزه را نمایاست که ن
 نمودن رمضان.]

که فرد  یبته در صورتدرست است؛ ال گرید یت واجبین، به رمضان ی روزه یاداو 
را که [اگر مسافر در یم باشد؛ برخالف فرد مسافر؛ زیت کننده، سالم و تندرست و مقین

 یبر ھمان واجب یت ویت کند، در آن صورت،] نیرا ن یگریرمضان، واجب د ی روزه
 ت نموده است.یشود که آن را ن یواقع م

ت کند، یرا ن یگریرمضان، واجب د ی ض، ھر گاه در روزهیو در مورد شخص مر
از آن دو،  یکیدن به یت بخشیت دادن و َارجحیدن و اولویح بخشیرامون ترجیپ

ت کرده است که ھر گاه یروا حسن بن زيادکه  یا ورت گرفته است؛ [به گونهاختالف ص
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واقع  یبر ھمان واجب یت وید، نیت نمایرا ن یگریرمضان، واجب د ی مار، در روزهیب

شتر یو ب »هدايه« ی سندهین قول را نوینموده است؛ و ھمت یگردد که آن را ن یم

ح آن یاند: قول صح گفته شمس االئمه وفخر االسالم اند. و  ار کردهیاخت خ بلخیمشا
د، در آن یت نمایرا ن یگریماه مبارک رمضان، واجب د ی مار در روزهیاست که ھرگاه ب

ن آمده یز چنین »برهان«گردد؛ و در کتاب  یرمضان واقع م ی بر روزه یت ویصورت ن
 باشد.] یتر م حیه، صحین نظریاست که ھم

گردد؛  یح نمی، صحگرید یت واجبیبا نکه زمانش مشخص است،  ینذر ی روزهو 
ت کند، در آن یرا ن یگرین، واجب دینذر مع ی بلکه [اگر فرد نذر کننده در روزه

ت ین، نینذر مع ی گردد که آن را در روزه یواقع م یبر ھمان واجب یت ویصورت] ن
 نموده است.

ھا  آن یت نمودن در شب، برایت، و نین کردن نییکه تع یموارد و اّما نوع دوم:
 باشد، عبارتند از: یشرط م
 .رمضان یقضا ی روزهدر 

 ده است.ینفل، فاسد گردان ی قضا آوردن آنچه که از روزه یروزه برا 
 ی روزه یشکستن عمد ی کّفاره ل:ی، با تمام انواع آن؛ [از قبکّفاره یھا روزهدر 

ظھار؛  ی کّفاره ی جماع کردن در روز رمضان به قصد؛ روزه ی رمضان بدون عذر؛ کّفاره
ا ی یحاج یاز ممنوعات در زمان ِاحرام برا یشکستن سوگند؛ ارتکاب برخ ی کفّاره
 قتل به خطا و آنچه که در حکم آن است.] ی گزار؛ کّفاره عمره

اگر «د: ین بگویچن ین است که کسی، مانند انذر مطلقو . نذر مطلق ی روزهدر 
ک روز روزه بر من نذر یشفا داد،  یمارین بیمارم را از ایخداوند بلند مرتبه، ب چه چنان
د تا ینذر نما ین که کسیا مثل ایابد؛ [و یبھبود  یماریمارش از بیآن، ب ؛ و پس از»باشد

 رد.یرا روزه بگ یخداوند، روز یبه جھت رضا
 یو روزه برا ھا کّفاره ی ، روزهنذر مطلق ی ، روزهرمضان یقضابه ھر حال، در روزه 

، ت کردن در شبینو  تین کردن نییتع، دهیقضا آوردن آنچه که از نفل فاسد گرد
 ست.]یح نیصحھا  آن ت کردن پس از طلوع بامداد دریشرط است؛ و ن
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كِّ  وِم یَ  َصوِم  ِفي َو  الِهَالل ِبه َیثُبُت  ِفیَما َفصٌل   َغیِره َو  الشَّ

و ِهَالهِل  بُِرؤَ�ةِ  َرَمَضانُ  يَثبُُت 
َ
كِّ  يَومُ  وَ  .الِهَالُل  ُ�مَّ  إِن ثََالِ��َ  َشعبَانَ  بَِعدِّ  أ  َما ُهوَ  :الشَّ

ن َواجلَهِل  الِعلمِ  َطَرُف  ِ�يهِ  یِاستَو قَد وَ  َشعبَانَ  ِمن الِعرِش�نَ  وَ  اتلَّاِسع يَِ� 
َ
 ؛الِهَالُل  ُ�مَّ  بِأ

  َصومٍ  لُكُّ  ِ�يهِ  َوُ�ِرهَ 
َّ

نَّه َظَهرَ  إِن وَ  ؛آَخرَ  َصومٍ  بَ�َ  وَ  بَينَه تَرِديدٍ  بَِال  بِه َجَزمَ  نَفٍل  َصومَ  إِال
َ
 ِمن �

  ،َرَمَضانَ 
َ
جَزأ

َ
دَ  إِن وَ  َصاَمه َما َعنهُ  أ   فِطرٍ  وَ  ِصيَامٍ  بَ�َ  ِ�يه رَدَّ

َ
 َصومُ  َوُ�ِرهَ  .َصائًِما يَُ�ونُ  ال

و يَومٍ 
َ
  َشعبَانٍ  آِخرِ  ِمن يَوَم�ِ  أ

َ
ةَ  الُمفيِت  يَأُمرُ  وَ  ؛فَوَ�ُهَما َما يَ�َرهُ  ال مِ  الَعامَّ كِّ  يَومَ  بِاتلَّلَوُّ  الشَّ

ِ  لَم وَ  انلِّيَّةِ  َوقُت  َذَهَب  إَِذا بِاِإلفَطارِ  ُ�مَّ   اَكنَ  َمن وَ  َوالَقايِض  الُمفيِت  ِ�يهِ  يَُصومُ  وَ  ؛احلَاُل  َ�تََع�َّ
نُ  َمن :ُهوَ  وَ  ؛اخلََواصِّ  ِمنَ  ِديدِ  َعِن  نَفِسه َضبِط  ِمن َ�تََم�َّ  َكونِه ُمَالَحَظةِ  وَ  انلِّيَّةِ  يِف  الرتَّ
 .الَفرِض  َعِن 

وِ  َرَمَضانَ  ِهَالَل  یَرأ َمن وَ 
َ
  رُدَّ  وَ  وَحَده الِفطرِ  أ

ُ
يَامُ  لَِزَمهُ  ،قَوهل   وَ  الصِّ

َ
ُ  َ�ُوزُ  ال

َ
 الِفطرُ  هل

ِنهِ  فَطرَ  إِن وَ  ؛َشوَّالٍ  ِهَالَل  بِتَيَقُّ
َ
  وَ  َقىَض  ،الَوقتَ�ِ  يِف  أ

َ
اَرةَ  ال  َما قَبَل  فِطُرهُ  اَكنَ  لَو وَ  ؛َعلَيهِ  َكفَّ

هُ  ِحيِح  يِف  الَقايِض  رَدَّ  .الصَّ
َماءِ  اَكنَ  إَِذا وَ  و َغيمٍ  ِمن ِعلَّةٌ  بِالسَّ

َ
و ُ�بَارٍ  أ

َ
وِه أ

َ
و َعدلٍ  َواِحدٍ  َخرَبُ  بَل قُ  �

َ
 يِف  َمستُورٍ  أ

ِحيِح  نىَث  اَكنَ  لَو وَ  ؛ِمثِله َواِحدٍ  َشَهاَدةِ  ىلَعَ  َشِهدَ  لَو وَ  الصَّ
ُ
و أ

َ
و َرِ�يًقا أ

َ
 تَاَب  قََذٍف  يِف  َ�ُدوًدا أ

  وَ  ؛لَِرَمَضانَ 
َ

َهاَدةِ  لَفُظ  �ُشرَتَُط  ال   وَ  الشَّ
َ

عوَ  ال َماءِ  اَكنَ  ِاَذا الِفطرِ  لِِهَاللِ  رُشَِط  وَ  .یادلَّ  بِالسَّ
َهاَدةِ  لَفُظ  ،ِعلَّةٌ  �ِن  ِمن الشَّ و ُحرَّ

َ
تَ�ِ  وَ  ُحرٍّ  أ َماءِ  يَُ�ن لَم ِان وَ  ؛یَدعوَ  بَِال  ُحرَّ  فََال  ِعلَّةٌ  بِالسَّ

َصحِّ  يِف  اِإلَمامِ  ِي ألِرَ  ُمَفوٌَّض  :الَعِظيمِ  اجلَمعِ  ِمقَدارُ  وَ  .َوالِفطرِ  لَِرَمَضانٍ  َعِظيمٍ  مَجعٍ  ِمن بُدَّ 
َ
 .األ

َماءُ  الِفطرِ  ِهَالُل  يُرَ  لَم وَ  فَردٍ  �َِشَهاَدةِ  الَعَددُ  َ�مَّ  ِاَذا وَ    َمصِحيَّةٌ  َوالسَّ
َ

لُّ  ال ِ�َ  
َ

 وَ  ؛الِفطرُ  هل
ِجيحُ  اختَلََف    وَ  َعدلَ�َ  �َِشَهاَدةِ  اَكنَ  ِاَذا ِ�يَما الرتَّ

َ
َماءِ  اَكنَ  ِاَذا الِفطرِ  ِحلِّ  يِف  ِخَالَف  ال  بِالسَّ

ضىَح  ِهالُل  وَ  .الَفردِ  �َِشَهاَدةِ  َرَمَضانٌ  َ�َبَت  لَو وَ  ؛ِعلَّةٌ 
َ
ِهلَّةِ  بِلَِقيَّةِ  �ُشرَتَُط  وَ  رِ طْ اَكلفِ  األ

َ
 ،األ

و َعدلَ�ِ  رَُجلَ�ِ  َشَهاَدةُ 
َ
تَ�ِ  وَ  ُحرٍّ  أ  .قََذٍف  يِف  َ�ُدوَديِن  َغ�ِ  ُحرَّ

�رَثُ  وَ  یالَفتوَ  َعلَيهِ  وَ  الَمذَهِب  َظاِهرِ  يِف  انلَّاِس  َسائِرَ  لَِزمَ  قُطرٍ  َمطلَعِ  يِف  َ�بََت  ِاَذا وَ 
َ
 أ

  وَ  ؛الَمَشايِِخ 
َ

َوالِ  قَبَل  اَكنَ  َسَواءٌ  ؛َ�َهاًرا الِهَاللِ  بُِرؤَ�ةِ  ِعرَبةَ  ال و الزَّ
َ
 للَيلَةُ ا ُهوَ  وَ  بَعَده أ

 .الُمختَارِ  يِف  الُمستَقِبلَةُ 
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ثابت  ها] گر ماهیآن، هالل ماه [رمضان و د ی لهیرامون آنچه که به وسیفصل: پ
 وم الشک] یروز شک [ ی روزه ی گردد؛ و درباره یم

 .یگر احکام و مسائل اسالمیر آن از دیو غ
 رسد: یق به اثبات میدن ھالل] ماه رمضان، از دو طری[فرا رس

ام ماه  یکه اگر ھالل ماه در شب س ین معنیده شدن ھالل ماه رمضان. [بدید -١
را یشود؛ ز یماه رمضان واجب م ی آن روز، روزه ید، فردایشعبان مشاھده گرد

ِملُْوا «د: یفرما یم ج امبریپ
ْ
ُصْوُمْوا لُِرْؤَ�ِتِه َو اَفِْطُروا لُِرْؤَ�ِتِه؛ فَاِْن ُ�مَّ َعلَيُْ�ْم فَاَ�

َة َشْعٰباَن ثَالِٰ�ْ�َ  د، روزه یدیھر گاه ھالل ماه را د«و مسلم)؛  ی(بخار »ِعدَّ
 چه چناند؛ و اگر یان برسانیروزه را به پاد، یدید؛ و ھر گاه دوباره آن را دیریبگ

روز  یده و نھان ماند، در آن صورت، سیبود و ھالل ماه بر شما پوش یھوا ابر
 .]»دیشعبان را کامل کن

ده و نھان بود و یبود و] ھالل ماه بر مردم پوش ی[ھوا ابر چه چنانا اگر یو  -٢
حاسبه گردد؛ [از م ماه شعبان روز کامل یسشد، در آن صورت،  یده نمیھالل د

 یست و نھم ماه شعبان، به جستجوین رو، بر مسلمانان واجب است تا در بیا
بود و ھالل ماه  یرند. و اگر ھوا ابریدند، روزه بگیند؛ اگر آن را دیھالل ماه برآ

آن  یرا کامل کنند و فردا روز شعبان یسده ماند، در آن صورت یپوشھا  آن بر
دن ماه یق اثبات فرا رسیگر، از دو طرید یکیرند؛ پس یرمضان بگ ی روز را روزه

باشد؛  یش از رمضان است، میکه ماه پ روز کامل شدن ماه شعبان یسرمضان، 
ن روز ماه ید، روز بعد از آن، نخستیروز کامل گرد یماه شعبان، س چه چنانو 

 رمضان خواھد بود]
قرار داشته باشد؛  ست و نھم ماه شعبانیباست که پس از  ی، ھمان روزروز شکو 

ز یده و نھان باشد و دانسته نیباشد و] ھالل ماه بر مردم پوش یکه [ھوا ابر نگونهیا
جانب دانستن و  یعنیر؟ یا خیا ھالل ماه رمضان در آن طلوع کرده است ینشود که آ

ن و کسای -ده بودن حالت ماه یبودن ھوا و] پوش یبه خاطر [ابر -ندانستن، در آن 
که در حال ترّدد  یتیا با نیت فرض، یدر روز شک [با ن یا و گرفتن ھر روزهبرابر باشد؛ 

، ت نفلینباشد؛ مگر روزه گرفتن در روز شک، با  یان فرض و نفل است،] مکروه میم
ت نفل را نموده ی، نیکه قاطعانه و به صورت حتم یست؛ البته در صورتیکه مکروه ن

 گر وجود نداشته باشد. ید یا ن و روزهن آیدر ب یدیو ترد یو دلن دیباشد؛ و ھمچن
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که در حال ترّدد  یتیا با نیت فرض، ی[به ھر حال، روزه گرفتن در روز شک با ن
ت نفل، یروزه گرفتن در روز شک با ن یباشد؛ ول یان فرض و نفل است، مکروه میم

 ان گرفتن روزهیکه در م یت نفل را نمود؛ و کسیقاطعانه ن چه چنانست؛ اگر یمکروه ن
 ساسریرا عمار بن یست؛ زیح نیصح یو ی و خوردن آن، مترّدد و دو دل بود، روزه

ْي شَ «د: یگو ِ
َّ

َْوَم اذل ٰقاِسمَ َك َمْن ٰصاَم ايلْ
ْ
و  یی، ابوداود، نسای(ترمذ »ج ِ�يِْه، َ�َقْد َعيٰص اَبَاال

 .]»مخالفت کرده است ج امبریرد، با پیکه در روز شک روزه گ یکس«ابن ماجه)؛ 
د یت نفل روزه گرفت؛ سپس] آشکار گردیدر روز شک، به ن ی[فرد چه چنان و اگر

رمضان  ی روزه یبه جا ین روز، از رمضان بوده است، در آن صورت آن روزه از ویکه ا
 ست.]ین روز، الزم نی، قضا آوردن ایشود [و بر و یرفته میپذ

و دودل و  ان گرفتن روزه و خوردن آن، مترّددیدر روز شک، در م یو اگر فرد
باشد و روزه دار به شمار  یح نمیصح یو ی ران و سرگردان بود، در آن صورت روزهیح
 د.یآ ینم

ش از ماه رمضان،] مکروه است؛ ی[پ ا دو روز از آخر ماه شعبانیک یروزه گرفتن و 
، دو روز مانده به ماه رمضاندن یش از فرا رسیروزه گرفتن [از آخر ماه شعبان] پ یول

 «د: یگو سرهی. [ابوھرستیمکروه ن
ّٰ

َمنَّ اََحُدُ�ْم َرَمٰضاِن بَِصْوِم يَْوٍم اَْو يَْوَمْ�ِ ِاال الَٰ�تََقدَّ
 ِ يَُصْم ٰذل

ْ
َْومَ َك اَْن يَُّ�ْوَن رَُجٌل اٰكَن يَُصْوُم َصْوَمُه، فَل چ کدام از یھ«و مسلم)؛  ی(بخار »ايلْ

به روزه گرفتن در آن روز ن که یرد، مگر ایا دو روز قبل از رمضان روزه نگیک یشما 
 .]»ردیتواند آن روز را روزه بگ یعادت داشته باشد که در آن صورت م

ش از یدن [تا پی، عموم مردم را در روز شک به انتظار کشیو [مناسب است که] ُمفت
ت یت تمام شد و وضعیت روزه دستور دھد؛ سپس ھر گاه وقت نیچاشتگاه،] بدون ن

را به خوردن دستور دھد؛ و ھا  آن د، در آن صورتینگرد[ھالل ماه] مشّخص و معلوم 
ت نفل و به یمھم، در روز شک [به ن یھا تیگر ُنخبگان و شخصیو د ی، قاضیخود ُمفت

 رند.یده] روزه بگیصورت نھان و پوش
ش را از یاند که توان کنترل خو یکسان برجسته: یھا تیمراد از نخبگان و شخصو 

اش از فرض  ن که روزهیت در ایحظه و توجه و دّقت و رعات، و مالیدر ن ید و دودلیترد
 یعنیروز شک، در رمضان واقع شده بود] را داشته باشد. [ چه چنانرد [اگر یقرار بگ

که در حال ترّدد  یتیھستند که روز شک را با ن ی، افرادیاسالم ی نخبگان جامعه
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رند یروز شک را روزه بگ یا ن به گونهیرند؛ و ھمچنیان فرض و نفل است، روزه نگیم
 یبه جاھا  آن د که روز شک، از رمضان بوده است، آن روز ازیانًا آشکار گردیکه اگر اح

الزم ھا  آن که قضا آوردن آن روز بر یا رفته شود به گونهیفرض رمضان پذ ی روزه
 نگردد.]

 ت ھالل ماه رمضان و ماه شّوال:]ی[اثبات رؤ
 یند، ولید [ماه شّوال] را ببیا ھالل عیضان، ھالل ماه رم ییکه به تنھا یو کس

رد، در آن یرش قرار نگیمسلمانان،] مورد پذ یشواینه [از جانب پین زمیسخنش در ا
د و] به ید را دی، ھالل عییالزم است؛ و [ھرگاه به تنھا یصورت روزه گرفتن بر خود و

مورد قبول قرار نه، ین زمیدر ا یدا کرد، [و سخن وین پیقیدن ھالل ماه شّوال ید
ش، عمل نکند] یدن خویرد و به دینگرفت، در آن صورت ھمراه سائر مسلمانان، روزه بگ

ْوُم يَْوَم «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیرا ابوھریست؛ [زیز نیخوردن، جا یو یو برا اَلصَّ
ْونَ  َْضيٰح يَْوَم تَُضحُّ

ْ
ِفْطُر يَْوَم ُ�ْفِطُرْوَن، َو اال

ْ
 ی روزه» و ابن ماجه)؛  ی(ترمذ »تَُصْوُمْوَن َو ال

د یباشد که ھمه ع ید در روزید باید و عیریگ یباشد که ھمه روزه م ید روزیرمضان با
 .]»دیکن یم یاست که ھمه قربان ید قربان روزید و عیکن یم

ند و ھمراه با سائر یبب ییھالل ماه رمضان و ھالل ماه شّوال را به تنھا یو اگر [کس
ن دو یدر ا یاورد، ولید آن دو وقت را قضا بیرد، بایدو وقت، روزه نگن یمسلمانان] در ا

ش از آن که یپ -ح یبنا به قول صح -رد؛ اگر چه یگ یتعّلق نم یبه و یا صورت، کّفاره
 اش را بخورد. د و] روزهیش عمل نمایدن خویسخنش را رد کند، [به د یقاض

ل دود و ِمه] باشد، یمثال آن [از قبا گرد و غبار و ایاز ابر  یو ھرگاه در آسمان، عّلت
، ک مسلمان عادلیخبر دادن ت ھالل ماه مبارک رمضان، یاثبات رؤ یدر آن صورت برا

ده و پنھان یت و حاالتش پوشیکه وضع یخبر دادن فرد -ح یبنا به قول صح -ا ی
شود  یرفته میپذ ین خبر دادن ویگردد؛ و [ھمچن یرش و اقع می، مورد قبول و پذباشد
 یبدھد؛ و فرق یک نفر ھمانند خودش، شھادت و گواھی ی] بر گواھچه چناناگر 

[تھمت » حّد قذف«باشد که در  یا فردیا برده؛ و یک نفر، زن باشد ین یکند که ا ینم
اش توبه نموده  ف و پاکدامن] شالق خورده باشد و از کردهیناروا به زنان و مردان عف

 باشد.

[اّدعا و  »یدَعو«و  »شهادت«ت ھالل رمضان،] لفظ ین رؤن، [در خبر دادیبنابرا
دھم بر ثبوت  یم یگواھ«د: ین بگویست که چنیشرط ن یعیباشد؛ [ یمطالبه] شرط نم
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 ».]ت ھالل ماه رمضان، ثابت شده استیکنم که رؤ یاّدعا م«ا ی ؛»ت ھالل رمضانیرؤ
ره] ی[از ابر و گرد و غبار و غ یکه در آسمان عّلت ی، در صورتدیت ھالل عیرؤ یو برا

ک مرد آزاد و ی یا گواھیوجود داشته باشد، شھادت دو مرد آزاد [، عاقل، بالغ و عادل]، 

 باشد. یشرط م - »یدَعو«بدون لفظ  -دو زن آزاد 
ت ھالل یت ھالل رمضان و رؤیرؤ یو غبارآلود نباشد، پس برا یو ھرگاه آسمان، ابر

 یت، گواھیدن و خبر دادن رؤیاز مسلمانان به د یبزرگد فطر، الزم است که جمع یع
د امام و ی: به صالح د -تر  حیبنا به قول صح -» جمع بزرگ مردم«زان یبدھند؛ و م

 دارد. یمسلمانان، بستگ یشوایدگاه پید
د و پس یک نفر مسلمان، [ھالل ماه رمضان ثابت گردیشھادت  ی لهیو ھرگاه به وس

ام رمضان،]  یاست که [در روز س ین در حالیل شد؛ و اروز رمضان] کام یاز آن، س
ز صاف و بدون ابر و غبار بود، در آن صورت خوردن، ید؛ و آسمان نید فطر را ندیھالل ع
 رند.]یست، [بلکه بر ھمه الزم است که روزه بگیحالل ن

ده بود [ و ی، ثابت گرددو نفر عادل یگواھکه [ھالل ماه رمضان،] با  یو در صورت
است که  ین در حالیده نشد؛ و ایھالل ماه شّوال د یروز رمضان کامل شد ول یس

ا روزه یح [خوردن یآسمان، صاف و بدون ابر و غبار است]، در آن صورت در ترج

ازية«و  »اخلالصة«، »الدراية« یھا گرفتن،] اختالف صورت گرفته است؛ [در کتاب  »البزّ

 »جمموع النوازل«ن آمده است که در آن صورت، خوردن حالل است؛ و در کتاب یچن
 باشد.] یست؛ بکله روزه گرفتن، الزم مین آمده است که خوردن، درست نیچن

ان ی[از ابر، گرد و غبار و ِمه و دود] باشد، [در م یکه در آسمان، عّلت یو در صورت
ست که خوردن روزه، حالل ین نیدر ا یچ اختالفی،] ھینظران فقھ علماء و صاحب

 ده باشد.یز ثابت گردیک نفر نیباشد، اگر چه ھالل رمضان با شھادت  یم
ر یت ھالل سایرؤاست؛ و  د فطری[حکم] ھالل ع، به سان د قربانی[حکم] ھالل عو 

 بر »حدّ قذف«که  ک مرد آزاد و دو زن آزادیشھادت ا ی، شھادت دو مرد عادل، با ھا ماه

شود که  یگفته م ی: به حّد »حدّ قذف«رسد. [و  یده باشد، به اثبات مینگرد یجارھا  آن
 شود. یبه زنا، جار ی بر تھمت زننده

 یو غبارآلود بود، و فرد یست و نھم شعبان، آسمان ابریبه ھر حال، اگر در شب ب
ت ھالل ین صورت رؤیده است، در این شب، ھالل ماه را دیدر ا یداد که و یگواھ
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 -چه زن و چه مرد، و چه آزاد و چه برده  -ک مسلماِن عادل یخبر دادن  رمضان، با
 گردد. یمورد قبول واقع م یو یرسد؛ و گواھ یبه اثبات م

 یا دو نفر گواھیک یو غبارآلود نبود؛ و  یست و نھم شعبان، آسمان ابریو اگر در ب
ت یھالل رمضان و رؤت یاند، در آن صورت رؤ دهیھالل ماه رمضان را دھا  آن دادند که

دن و خبر یاز مسلمانان که به د یدن جمع بزرگیشود مگر با د ید فطر ثابت نمیھالل ع
 ن حاصل شود.یقیدادن آنان، 

و غبارآلود بود، در آن  یآسمان، ابر چه چنان: اگر د فطریدر مورد اثبات ھالل عو 
ا یشھادت دو مرد با  رد مگریپذ ید را نمیت ھالل عیمسلمانان، رؤ یشوایصورت امام و پ

د ثابت یت ھالل عیو غبارآلود نبود، پس رؤ ی؛ اّما اگر آسمان ابرک مرد و دو زنی
 ن حاصل شود.یقیدن و خبر دادن آنان، یکه به د یدن جمع بزرگیشود مگر با د ینم

ن ارتباط از جانب یدر ا ید، اّما سخن ویھالل رمضان را د ییبه تنھا یو اگر کس
الزم  یمسلمانان مورد قبول قرار نگرفت، در آن صورت روزه گرفتن بر خود و یشوایپ

نه، مورد ین زمیدر ا ید و سخن وید را دی، ھالل عییبه تنھا چه چناناست؛ و اگر 
ش، یدن خویرد و به دیر مسلمانان، روزه بگیقبول قرار نگرفت، در آن صورت ھمراه سا

 عمل نکند.]
ھا  نی[از سرزم یا ن و منطقهید در سرزمیطلوع خورشت ھالل، در محل یو ھرگاه رؤ

ر مردِم یروزه گرفتن بر سا -بنا به ظاھر مذھب  -د، در آن صورت یو مناطق] ثابت گرد
شتر ین است؛ و بیز ھمیگردد؛ و فتوا ن یھمجوار آن] الزم م یھا نی[مناطق و سرزم

 باشند. یدگاه مین باور و دیز بر ھمیخ نیمشا
د یش از زوال خورشیپ  دن آن،]یباشد؛ خواه [د یروز، معتبر نمت ھالل در یو رؤ

ت ھالل، در یرؤ -ده [در مذھب احناف] یبنا به قول مختار و برگز -ا پس از آن؛ یباشد 
ت ھالل ماه، به وقت شامگاه ھر ماه معتبر یرؤ یعنیباشد. [ یآن، معتبر م ی ندهیشب آ

ھرگاه ھالل ماه را «؛ »ُصْوُمْوا لُِرْؤَ�ِتِه و اَفِْطُرْوا لُِرْؤَ�ِتهِ «د: یفرما یم ج امبریرا پیباشد؛ ز یم
ن رو، ی. از ا»دیان برسانید؛ روزه را به پایدید و ھرگاه دوباره آن را دیرید، روزه بگیدید

ت ھالل ماه، به وقت ین، رؤیت، مقّدم بر روزه و افطار باشد؛ بنابرایواجب است که رؤ
 باشد.] یمشامگاه ھر ماه، معتبر 
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وَم  ُیفِسُد  َال  َما َباُب   الصَّ

رَ�َعةٌ  ُهوَ  وَ 
َ
َ�َل  لَو َما :َشيئًا ِعرُشونَ  وَ  أ

َ
و أ

َ
و رَشَِب  أ

َ
 قُدَرةٌ  لِلنَّايِس  اَكنَ  إِن وَ  ؛نَاِسيًا َجاَمعَ  أ

ومِ  ىلَعَ  ُره ،الصَّ   يَُ�ن لَم إِن وَ  .تَذِكِ�ه َعَدمُ  ُكِرهَ  وَ  ؛يَأُ�ُل  َرآهُ  َمن بِه يَُذكِّ
َ

ةٌ  هل   ؛قُوَّ
َ

و�
َ
 َعَدمُ  فَاأل

و ؛تَذِكِ�ه
َ
نَزَل  أ

َ
و بِنَظرٍ  أ

َ
َدامَ  إِن وَ  فِكرٍ  أ

َ
و َوالِفكرَ  انلََّظرَ  أ

َ
َهنَ  أ و ِادَّ

َ
 َطعَمه وََجدَ  لَو وَ  ِاكتََحَل  أ

و ؛َحلِقه يِف 
َ
و ِاحتََجمَ  أ

َ
و ِاغتَاَب  أ

َ
و يُفِطر لَم وَ  الِفطرَ  ینَوَ  أ

َ
 ُصنِعه بَِال  ُدَخانٌ  َحلَقه َدَخَل  أ

و
َ
اُحونِ  ُ�بَارَ  لَو وَ  ُغبارٌ  أ و الطَّ

َ
و ُذبَاٌب  أ

َ
ثرُ  أ

َ
دِوَ�ةِ  َطعمِ  أ

َ
و لَِصوِمه َذاِكرٌ  ُهوَ  وَ  ِ�يهِ  األ

َ
صبَحَ  أ

َ
 أ

و ؛بِاجِلنَابَةِ  يَوًما ِاستََمرَّ  لَو وَ  ُجنُبًا
َ
و َماءً  إِحِليِله يِف  َصبَّ  أ

َ
و ُدهنًا أ

َ
 الَماءُ  فََدَخَل  نَهًرا َخاَض  أ

ُذنَه
ُ
و أ

َ
ُذنَه َحكَّ  أ

ُ
دَخلَه ُ�مَّ  َدَرنٌ  َعلَيه فََخَرجَ  بُِعودٍ  أ

َ
  ِمَراًرا أ

َ
ُذنِه ِاىل

ُ
و أ

َ
نَفه َدَخَل  أ

َ
 ُ�اٌط  أ

و َ�َمًدا فَاستَنَشَقه
َ
يَ  َحىتَّ  انلَُّخاَمةِ  إِلَقاءُ  يَنبَيِغ  وَ  ِابتَلََعه أ

َ
 اِإلَمامِ  قَولِ  ىلَعَ  َصوُمه دَ فسُ ال

افِيِعّ  و ؛اهللاُ  رمَِحَهُ  الشَّ
َ
  لَو وَ  ُصنِعه بَِغ�ِ  اَعدَ  وَ  اليَقءُ  َذرَعهُ  أ

َ
ِحيِح  يِف  فَاهُ  َمَأل و ؛الصَّ

َ
 ِاستََقاءَ  أ

قَلَّ 
َ
ِحيِح  ىلَعَ  ِ�يهِ  ِملءِ  ِمن أ اَعدَ  لَو وَ  ،الصَّ

َ
ِحيِح  يِف  أ و ؛الصَّ

َ
َ�َل  أ

َ
سنَانِه بَ�َ  َما أ

َ
 ُدونَ  َوَ�نَ  أ

َصةِ  و احِلمَّ
َ
د لَم وَ  تَالَشت َحىتَّ  فَِمه َخاِرِج  ِمن ِسمِسَمةٍ  ِمثَل  َمَضغَ  أ  .َحلِقه يِف  َطعًما لََها َ�ِ



 

 
 گردانند یکه روزه را فاسد نم یباب: موارد

 ز است که عبارتند از:یست و چھار چیگردانند، ب یکه روزه را فاسد نم یموارد
ا به یبنوشد؛  یزیا چیبخورد،  یزیچ یدار، به فراموش * ھرگاه شخص روزه

را ید؛ [زینما یزش جنسیو آم یو ھمبستر یکی[با ھمسرش] جماع و نزد یفراموش

يُِتمَّ َصْوَمُه؛ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیابوھر
ْ
َمْن �يَِسَ َو ُهَو ٰصائٌِم فَاََ�َل اَْو رَشَِب، فَل

دار از  اگر شخص روزه«)؛ ی، ابن ماجه و ترمذی(مسلم، بخار »فَاِنَّٰما اَْطَعَمُه اُهللا َو َسٰقاهُ 
کامل کند؛ شود و) آن را  یاش باطل نم د، (روزهیا نوشیرا خورد  یزیچ یفراموش یرو

 .]»ده استیا نوشانیده یاو را خوران چرا که خداوند بلندمرتبه،
] روزه [تا شب، بدون ی بر [ادامه یفرد فراموشکار، توان و قدرت چه چنانو اگر 

رومند باشد،] در آن صورت ین که جوان و نیداشت؛ مثل ا یگونه مشّقت و رنج چیھ
ادش یند، او را [از خوردن منع کند و] روزه را به یب یکه او را در حال خوردن م یکس

 باشد. ین صورت، عدم تذّکِر فرد فراموشکار، مکروه میآورد؛ و در ا
روزه تا شب] نداشت [و با مشقت و  ی [بر ادامه یتوان و قدرت چه چنانو اگر 

ف باشد،] در آن صورت، بھتر یر و ضعین که پیرساند، مثل ا ی، روز را به شب میسخت
 باشد. یم تذّکِر فرد فراموشکار معد

،] ِانزال یزن ییبایا با فکر کردن [در مورد زی] و یا با نگاه کردن [به شرمگاه زنی* 
 ابد.ی] ادامه ی، [تا آمدن آب َمنیشود؛ اگر چه نگاه نمودن و فکر کردن و

 ش] روغن بمالد.یش خویل و ریا [بر سبی* 
ز یش نیچه طعم سرمه را در حلق خو خود] سرمه بکشد؛ اگر یھا ا [به چشمی* و 

 د.یاحساس نما

ِاْحتََجَم َو ُهَو ُ�ِْرٌم وَّ اْحتََجَم َو  ج ِانَّهُ «ت شده است که: یرا روایا حجامت کرد؛ [زی* 
. و »در حال ِاحرام و روزه، حجامت کرد ج امبریپ«و ابوداود)؛  ی(بخار »ُهَو ٰصائِمٌ 

ٰاِجُم َو «ث یحد
ْ
َمْحُجْومُ اَْ�َطَر احل

ْ
 ، حمل بر زائل شدن اجر و پاداش است.]»ال

 را]کند. یبت [کسیا غی* 
 را نخورد. یزی[عمًال] چ یت خوردن کند ولیا نی* 
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ا گرد و غبار، به حلقش برود؛ اگر چه گرد و ی، دود و یار ویا بدون عمل و اختی* 
 اب باشد.یغباِر [آرد] آس

 به حلقش رود. یا مگسی* و 
ز ھست یادش نیه را در حلقش احساس کند و حال آن که به یم ادوا اثر طعی* و 

 که روزه دارد.
شتر از آن،] یا بیک روز کامل [یصبح کند؛ اگر چه  یا در حال جنابت و ناپاکی* و 

است به جھت  یمین امر، مکروه تحریا یبماند؛ [ول یز باقین یدر حال جنابت و ناپاک
 نماز.] ی ضهیترک فر
 زد.یا روغن بریش آب یخو یآلت تناسلا در سوراخ ی* 
 ش وارد شود.یھا ، غوطه خورد و فرو رود و آب، به داخل گوشیا ا در رودخانهی* 
د و [به یش را بخراشد و خالل نمایخو یھا ، داخل سوراخ گوشیا با تّکه چوبی* 

ز به ھمراه آن ین یھا،] چرک ھنگام خارج کردن آن تّکه چوب از داخل سوراخ گوش
خود وارد  یھا ن را داخل گوشین مرتبه آن تکه چوِب چرکیگردد؛ سپس چندخارج 

 د.ینما
ز از یاش برسد و او ن ینیر شود و به بیسراز ینیدار،] آب ب سر روزه ی هیا [از ناحی* 

دار،] بلغم و خلط  عمد، آن را باال بکشد و ببلعد؛ و مناسب است که [شخص روزه یرو
اش  روزه - /یقول امام شافع یبر مبنا -اندازد، تا یرون بیش را به بیخو ی نهیس

 فاسد نگردد. 
، دوباره به یار، استفراغ کند و سپس بدون فعل ویا خود به خود و بدون اختی* 

 یدھان و یپر ی به اندازه -ح یبنا به قول صح -حلقش برگردد؛ اگر چه آن استفراغ 

ُء فَلَيَْس َعلَيِْه قَٰضاٌء َو َمِن َمْن َذرَ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سرهیباشد. [ابوھر يَقْ
ْ
َعُه ال

يَْقِض 
ْ
خود به خود و بدون  یاگر کس«، ابوداود و ابن ماجه)؛ ی(ترمذ »اْستَٰقاُء َ�ْمداً فَل

عمد  یاگر از رو یست؛ ولیاش باطل نشده و قضا بر او الزم ن ار استفراغ کرد، روزهیاخت
 .]»آن را قضا کند دیشود و با یاش باطل م استفراغ کند، روزه

باشد؛ اگر  یدھان و یزان پریعمد استفراغ کند و استفراغ، کمتر از م یا از روی* و 
 ،] دوباره به حلقش برگردد.ی[بدون دخالت و یاستفراغ و -ح یبنا به قول صح -چه 

ز خورده یمانده بود، بخورد؛ و آن چ یباق یو یھا ان دندانیرا که در م یزیا چی* 
ش داخل یرا از خارج دھان به دھان خو یزیا چیباشد. و  ینخود ی دانه شده، کمتر از
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ش، یآن در حلق خو یگردد؛ و برا ین طور که آن را بجود تا متالشیکرد مانند کنجد؛ ا
ق شود یگردد؛ چه در پوست تزر یز فاسد نمیابد. [و روزه، با آمپول نیرا ن یا طعم و مّزه

 ان.]یو چه در شر





 

 
 
 
 
 

 ی که فاسدکننده یرامون مواردیباب: پ
اره به همراه کفّ  ی روزه و واجب کننده

 باشند یآن م یقضا
آن، واجب  ی کفاره یروزه را ھمراه با ادا یکه روزه را فاسد و قضا ی: مواردیعنی[

 گردانند.] یم



 

 
وُم  بهِ  ُد فُس یَ  َما َباُب  اَرةُ  ِبه ِجُب تَ  َو  الصَّ  الَقَضاءِ  َمَع  الَکفَّ

ائِمُ  َ�َعَل  ِاَذا ؛َشيئًا ِعرُشونَ  وَ  ِاثنَانِ  ُهوَ  وَ  ًدا َطائًِعا ِمنَها َشيئًا الصَّ  لَِزَمهُ  ُمضَطرٍّ  َغ�َ  ُمتََعمِّ
اَرةُ  الَقَضاءُ  َحدِ  يِف  اجِلَماعُ  :ِ�َ  وَ  ؛َوالَكفَّ

َ
ِبيلَ�ِ  أ �ُل  بِه َوالَمفُعولِ  الَفاِعِل  ىلَعَ  السَّ

َ
 َواأل

ُب  و بِه يذّ ُ�تَغَ  َما ِ�يهِ  َسَواءٌ  َوالرشُّ
َ
�ُل  وَ  فَِمه ِاىل َدَخَل  َمَطرٍ  ِابِتالعُ  وَ  بِه یُ�تََداوَ  أ

َ
 اللَحمِ  أ

ءِ    ال�َّ
َّ

�ُل  وَ  دَ َدوُّ  ِاَذا إِال
َ
حمِ  أ يِب  الَفِقيهِ  ِاخِتيَارِ  يِف  الشَّ

َ
 وَ  ؛بِاِال�َِّفاقِ  اللَحمِ  قَِديدِ  وَ  ؛اللَيِث  أ

�ُل 
َ
  قَضُمَها وَ  احِلنَطةِ  أ

َّ
ن إِال

َ
و ِحنَطةٍ  َحبَّةِ  ِابِتَالعُ  وَ  َ�تََالَشت قَمَحةً  يَمَضغَ  أ

َ
و ِسمِسَمةٍ  أ

َ
 أ

وَِها
َ

�ُل  وَ  ؛الُمختَارِ  يِف  فَِمه َخاِرِج  ِمن �
َ
�ِ  أ رَمِ�ِّ  الطِّ

َ
�ِ  وَ  ُمطلًَقا األ رَمِ�ِّ  َغ�ِ  الطِّ

َ
 األ

فِل  �لَه تَادَ ا�ْ  إِنِ  اَكلطِّ
َ
و َزوَجِته بَُزاقِ  ِابِتَالعُ  وَ  ؛الُمختَارِ  يِف  الَقِليِل  َوالِملِح  ؛أ

َ
  َصِديِقه أ

َ
 ال

�لُه وَ  ؛َغ�ِِهَما
َ
و َغيبَةٍ  بَعدَ  َعمًدا أ

َ
و ِحَجاَمةٍ  بَعدَ  أ

َ
و َمسٍّ  بَعدَ  أ

َ
و �َِشهَوةٍ  قُبلَةٍ  أ

َ
 بَعدَ  أ

و إِنَزالٍ  َغ�ِ  ِمن ُمَضاَجَعةٍ 
َ
نَّه َظانًّا َشاِر�ِه َدهِن  بَعدَ  أ

َ
فَطرَ  �

َ
  بَِذلَِك  أ

َّ
فَتاهُ  ِاَذا إِال

َ
و فَِقيهٌ  أ

َ
 َسِمعَ  أ

اَرةُ  َعلَيهِ  وََجبَت ،تَأِو�لَه َعَرَف  إِن وَ  ؛الَمذَهِب  ىلَعَ  تَأِو�لَه يَعرِف لَم وَ  احلَِديَث  ُب  وَ  ؛الَكفَّ ِ
َ

 جت
اَرةُ   .ُمكرًِها وََعتَطا َمن ىلَعَ  الَكفَّ



 

 
 ی روزه و واجب کننده ی که فاسدکننده یرامون مواردیباب: پ

 باشند یآن م یکّفاره به همراه قضا

آن، واجب  ی کفاره یروزه را ھمراه با ادا یکه روزه را فاسد و قضا ی: مواردیعنی[
 گردانند.] یم

آن، واجب  ی کفاره یروزه را ھمراه با ادا یکه روزه را فاسد و قضا یو موارد
را با ھا  آن از یزیدار، چ ز است که ھرگاه فرد روزهیست و دو چیبًا] بیگردانند، [تقر یم

 -آن که مجبور و وادار شده باشد  یب -عمد  یل و داوطلبانه و آزادانه و از رویکمال م
الزم  یآن، بر و ی هروزه ھمراه با پرداخت کّفار یانجام دھد، در آن صورت قضا

 ن موارد، عبارتند از:یگردد؛ و ا یم
روزه] ھم بر  یش انساِن زنده؛ و قضایا پیاز دو راه [پس  یکیزش در ی* جماع و آم

 باشد. یکار] و ھم بر مفعول [انجام شده] الزم م ی فاعل [کننده
باشد  ییزھایده شده، از آن چیا نوشیز خورده شده یدن؛ خواه چی* خوردن و آشام

ه یسازد و] با آن تغذ یل دارد و شھوت شکم را برآورده میکه [طبع انسان، بدان تما
 رد.یگ یا با آن، درمان و معالجه صورت میشود و  یحاصل م

 وارد شده است. یکه به دھان و یدن بارانی* فرو بردن و بلع
ده دا کند و ِکرم زیپ یکه گوشت، ِکرم خوردگ آنگاه* خوردن گوشت خام؛ مگر 

 شود.

 ./فقيه ابوالليثار ی؛ بنا به اختیه و چربی* خوردن پ
* و خوردن گوشت خشک کرده شده و نمک سود؛ بنا به اتفاق نظر علماء و 

: گوشت خشک کرده شده و نمک سود؛ گوشت خشک دیقدنظران احناف. [ صاحب
 ق که خشک کنند و نگاه دارند.]یبه ھر طر یا ماھیا گوسفند یگاو  ی کرده

گندم، بجود و  ی ک دانهیھا؛ مگر آن که  * خوردن گندم و خرد کردن آن با دندان
ش، یآن، در حلق خو یدار، برا که فرد روزه یا گردد [به گونه یگندم متالش ی آن دانه

 ابد.]یرا ن یا مّزه
 ده.یا مانند آن از خارج دھانش؛ بنا به قول مختار و برگزیکنجد  ی دن دانهی* بلع
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که  ی، ھمانند ِگلیر ارمنیبه طور مطلق؛ و خوردن ِگل غ یل ارمن* خوردن گِ 

که به  یو خاک رس] است؛ البته در صورت ی[ِگل رس؛ خاک مزروع »الطفل«موسوم به 
به خوردن آن معتاد نبود، در آن صورت  چه چناناگر  یخوردن آن ِگل، معتاد باشد. [ول

 گردد.] یالزم نم یکّفاره بر و
 ده.ینمک؛ بنا به قول مختار و برگز ی* خوردن اندک

ر یدن آب دھان غی[کّفاره] به بلع یش؛ ولیا دوست خویدن آب دھاِن ھمسر ی* بلع
 گردد. یآن دو، الزم نم

ا لمس کردن و در آغوش گرفتن یا حجامت نمودن، یبت کردن، ی* ھرگاه پس از غ
آن که  یا زن] ب[ب یا پس از ھمبستریدن [ھمسر] با شھوت، یا پس از بوسی[ھمسر]، 

ن ین که ایعمد خورد، به گمان ا یلش، از رویا پس از چرب نمودن سبیِانزال شود و 
گردد و ھم کّفاره؛  یگردند، [در آن صورت ھم قضا الزم م یموارد، باعث شکستن روزه م

باشد؛]  یکّفاره الزم م ین رو، بر ویست؛ از این یشرع یلی، ُمستند به دلیرا گمان ویز
شکند؛  یاش م ن کارھا، روزهیه و دانشمند، بدو فتوا دھد [که با انجام ایکه فق هآنگامگر 

بر  یث را [مبنیا حدیعمد خورد؛]  یاش را از رو ن موارد، روزهین رو، پس از انجام ایاز ا

ٰاِجُم َو «ث: ید؛ [مثل حدین امور،] شنیاز ا یباطل شدن روزه با انجام برخ
ْ
اَْ�َطَر احل

َمْحُجْومُ 
ْ
ن صورت، یمذھب ندانست؛ [در ا یز بر مبنایث را نیل حدیر و تأوی؛] و تفس»ال

 گردد.] یالزم نم یکّفاره بر و
ن، باز یمذھب دانست، [و با وجود ا یث را بر مبنایل حدیر و تأویتفس چه چنانو اگر 

کّفاره  یاش را خورد،] در آن صورت بر و عمد روزه ین کارھا، از رویھم پس از انجام ا
 گردد. یم الزم

ل و یتحم یاز رو یت داده تا مردیگردد که رضا یواجب م ین کّفاره بر زنیو ھمچن
داند  یکه م ید؛ [ھمانند زنینما یجماع و ھمبستر یبه ناچار [به زور و به اجبار]، با و

که از طلوع صبح صادق خبر  -ن حال، شوھرش را یبا ا یفجر صادق طلوع کرده، ول
 دھد. ین میبا خود تمک یھمبستربه جماع و  -ندارد 

د مراعات یباشد که با یم ییھا شرط یناگفته نماند که وجوب کّفاره در روزه، دارا
ن یکه چند شرط مراعات گردد که ا آنگاهگردد مگر  ین رو، کّفاره الزم نمیشوند؛ از ا

 ھا عبارتند از:  شرط
 ا ...یاشامد یبخورد، ب» رمضان ی روزه یادا«ھرگاه در حال  -١
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ن کّفاره یگردد. ھمچن ید، کفاره الزم نمیا آشامیر ماه رمضان، خورد یپس اگر در غ
 د.یا آشامیرمضان خورد  ی در قضا آوردن روزه چه چنانگردد اگر  یالزم نم

گردد اگر به  ید؛ پس کّفاره الزم نمیا آشامیقصد و عمد خورد  یھرگاه از رو -٢
 د.یا آشامیخورد  یفراموش

ش، خطاکار نباشد؛ پس اگر به خطا خورد و یدن خویآشامھرگاه در خوردن و  -٣
ا مغرب داخل شده است؛ یاست،  ین که ھنوز شب باقید، به گمان ایآشام

ده است، در آن یا آشامید که او در روز خورده یآشکار گرد یو یسپس برا
 گردد. یصورت کفاره الزم نم

دن ناچار ین و آشامدن ناچار نباشد؛ پس اگر به خوردیا آشامیھرگاه به خوردن  -٤
 گردد. ید، کّفاره الزم نمیگرد

 چه چناندن نگردد؛ پس اگر یل، وادار به خوردن و آشامیر فشار و تحمیھرگاه ز -٥
دن وادار ساخته شد، در آن یا آشامیبر خوردن  یاجبار و ناچار یبه زور و از رو

 گردد.] یصورت کّفاره الزم نم

اَرةِ  ِفي َفصٌل  ةِ  َعِن  ُیسِقُطَها َما َو  الَکفَّ مَّ  الذِّ

اَرةُ  �َسُقُط  و َحيٍض  بُِطُروِّ  الَكفَّ
َ
و نَِفاٍس  أ

َ
  وَ  ؛يَوِمه يِف  لِلِفطرِ  ُمِبيٍح  َمَرٍض  أ

َ
ن �َسُقُط  ال  َ�مَّ

َوايَةِ  َظاِهرِ  يِف  َعلَيهِ  لُُزوِمَها بَعدَ  ُكرًها بِه ُسوفِرَ   .الرِّ
اَرةُ  ِر�رُ  :َوالَكفَّ

َ
إِن ؛ُمؤِمنَةٍ  َغ�َ  اَكنَت لَو وَ  َرَ�بَةٍ  حت

 ُمتَتَابَِع�ِ  َشهَر�ِن  َصامَ  ،َعنهُ  َعَجزَ  فَ
  وَ  ِ�يدٍ  يَومُ  ِ�يِهَما لَيَس 

َ
يَّامُ  ال

َ
إِن ؛التَّرِش�ِق  �

ومَ  �َستَِطعِ  لَم فَ طَعمَ  ،الصَّ
َ
 ِمسِكينًا ِستِّ�َ  أ

يِهم يِهم وَ  ُ�َغدِّ و ُمشِبِع�َ  َعَشاءً  وَ  َغَداءً  ُ�َعشِّ
َ
و َغَداَءيِن  أ

َ
و َعَشاَءيِن  أ

َ
و ؛ُسُحوًرا وَ  َعَشآءً  أ

َ
 أ

و بُرٍّ  ِمن َصاٍع  نِصَف  ،فَِق�ٍ  لُكَّ  يُعِطي
َ
و َدِ�يِقه أ

َ
و َسِو�ِقه أ

َ
و تَمرٍ  َصاعَ  أ

َ
و َشِع�ٍ  أ

َ
 .ِ�يَمتَه أ

اَرةٌ  َكَفت وَ  �ٍل  وَ  مِجَاٍع  َعن َواِحَدةٌ  َكفَّ
َ
دٍ  أ يَّامٍ  يِف  ُمتََعدِّ

َ
 ِمن لَو وَ  تَ�ِف�ٌ  َ�تََخلَّلهُ  لَم �

ِحيِح  ىلَعَ  َرَمَضانَ�ِ  إِن ؛الصَّ
َلََّل  فَ   ،اتلَّكِف�ُ  ختَ

َ
اَرةٌ  تَ�يِف  ال َوايَةِ  َظاِهرِ  يِف  َواِحَدةٌ  َكفَّ  .الرِّ

انسان [پس از وجوب  ی که کّفاره را از ذّمه و عهده یرامون کّفاره؛ و مواردیفصل: پ
 گرداند.  یآن]، ساقط م

ده ین، واجب گردیشیاز موارد پ یکی ی لهیکه به وس یدر چند صورت، کّفاره [ا
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 گردد: یاست]، ساقط م
اش را فاسد  که روزه یزن،] در ھمان روز ی[برا یض و قاعدگیش آمدن حی* پ

 واجب شده است. یده و کّفاره بر ویگردان
اش را فاسد  که روزه یزن،] در ھمان روز یمان [برایش آمدن نفاس و زایا پی* 
 واجب شده است. یکّفاره بر وده و یگردان

زن و مرد،]  یخوردن است [برا ی که مباح کننده یو مرض یماریش آمدن بیا پی* 
 ده است.یواجب گرد یده و کفاره بر ویاش را فاسد گردان که روزه یدر ھمان روز

از موارد  یکیپرداخت کفاره [به خاطر انجام  یاگر به کس - تیظاھر روابنا به  -و 
د؛ سپس [در ھمان روز] از یکّفاره،] واجب گرد ی روزه و واجب کننده ی فاسد کننده

ِاجبار و فشار به مسافرت برده شد، در آن صورت،  یو ناخواسته و از رو یناچار یرو
 گردد. ی، ساقط نمیکّفاره از و

اره«و   عبارت است از: »كفّ
توان آزاد  چه چنانز نباشد. و اگر یاگر چه مسلمان ن ک نفر برده؛یدن یآزاد گردان

 یاپیدو ماه را پشت سر ھم و پدن برده را نداشت، در آن صورت به عوض آن، یگردان
 ی ق [و روزهیتشر ید و روزھاین دو ماه، روز عیان ایکه در م ی، به طورردیروزه بگ

 ده است] نباشد.یمنع گردھا  آن که روزه گرفتن در ییرمضان و روزھا
شصت نفر  یز نداشت، در آن صورت برایفتن را نتوان روزه گر چه چنانو اگر 

، ر کنندهیدو ناھار و شام س ھا، آن ین طور که برای؛ اندیغذا بب ی هیانسان مستمند، تھ
ن و یھر مسک یبرا یعنیبدھد. [ یک سحریک شام و یا ی، دو شاما ی، دو ناھارا ی

ن دو نوبت، دو ناھار و شام یکامل از غذا بدھد؛ خواه ا - ی وعده -مستمند، دو نوبت 
ر کردن دو نوبت کامل از ی. و سیک سحریک شام و یا یا دو شام و یا دو ناھار، یباشد، 
دھد. و  یش میخو ی باشد که فرد به خانواده یو متوسط یمعمول ید از غذاھایغذا، با

ن ینباشند که نفقه و تأم ین و مستمندان، کسانیان مساکیواجب است که در م
است؛ ھمچون  یکّفاره دھنده، الزم و ضرور ی آنان بر عھده یھا و مخارج زندگ  نهیھز

 پدر، مادر، فرزندان و ھمسر.]
ا آرد یاز گندم  نصف صاعن و مستمند، یتواند] به ھر مسک یخواست، م یا [اگر میو 

ا یک صاع از خرما یا یا آرد آن و یم صاع از گندم یمت نیا قیا آرد نرم آن، ی] ی[معمول
لو و ی: معادل سه کصاعا خرما را بپردازد. [یک صاع از جو یمت یا قیک صاع از جو، ی



 ٤٧٩  روزه کتاب

 شصت گرم است.]
ن یکه در چند یمتعّدد یھا ھا و خوردن یھمبستر یک کّفاره به جایو پرداخت 
ز پرداخت ین یا ن روزھا، کّفارهیا ی رمضان] اتفاق افتاده، و در فاصله یروز [از روزھا

ھا،  ھا و خوردن یک از ھمبستریست که در مقابل ھر یند [و الزم نک یت مینشده، کفا
 -ح یبنا به قول صح -ن چند روز یپرداخت گردد؛] اگر چه ا یا به طور جداگانه، کفاره

 ز باشد.یاز دو رمضان ن
 بنا به ظاھر -را پرداخت کرد، در آن صورت  یا ن روزھا، کّفارهیو اگر در وسط ا

عمد در  یاگر با ھمسرش از رو یعنیکند؛ [ یت نمیکفاره، کفاک یپرداخت  -ت یروا
و  یکیدوباره با ھمسرش نزد آنگاهآن را پرداخت؛  ی رمضان جماع کرد؛ سپس کّفاره

گر ید یا د کّفارهیکند، بلکه با یت نمین کفایشیپ ی زش نمود، در آن صورت کّفارهیآم
ھر روز از  یآن که برا یب -د اگر چند روز با ھمسرش جماع کر یآن بپردازد؛ ول یبرا

 کند. یت میکفاھا  آن ی ھمه یک کّفاره برایدر آن صورت پرداخت  -آن، کّفاره بپردازد 
چه قرار گرفتن یاز باز یریشگیک طرف، پیاز  حکمت وجوب کفارهناگفته نماند که 

گر، نفس انسان را به خاطر یعت و ھتک حرمت آن است؛ و از طرف دیاحکام شر
ن خاطر، الزم است که کّفاره به یگرداند و به ھم یزه میه و پاکیخداوند، تنب ینافرمان

شود تا در زدودن آثار گناه و  یده، عملیان گردیب یکه در احکام فقھ یھمان صورت
 انجام بدھد. یخداوند، نقش خود را بتواند به خوب ینافرمان
 د:یگو سرهیث است: ابوھرین حدیا ل وجوب کّفارهیدلو 

ُْن ُجلُوٌْس ِعنَْد انلَّيِبّ «
َ

ِاْذ ٰجاَءُه رَُجٌل فَٰقاَل: يٰا رَُسْوَل اِهللا! َهلَْكُت. قٰاَل: ٰما  ج بَيْنَٰما �
يِتْ َو اَنَا ٰصائٌِم. فَٰقاَل رَُسْوُل اهللاِ 

َ
ُد َرَ�بًَة ُ�ْعِتُقٰها؟ قٰاَل: ج لَکَ؟ قٰاَل: َوَ�ْعُت يلَعٰ ِاْمَرأ ِ

َ
: َهْل جت

ُد ِاْطٰعاَم ِستِّْ�َ الٰ. قٰاَل: �َ  ِ
َ

؟ قٰاَل: الٰ. قٰاَل: َ�َهْل جت َهْل �َْستَِطيُْع اَْن تَُصْوَم َشْهِر�ِْن ُمتَٰتابَِعْ�ِ
ِ  ج ِمْسِكيْناً؟ قٰاَل: الٰ. قٰاَل: َ�َمَكَث انلَّيِبُّ  ُْن يلَعٰ ٰذل

َ
 -بِِعْرٍق ِ�يْٰها َ�ْمٌر  ج ايََت انلَّيِبَّ  َك،َ�بَيْٰنا �

ِعْرُق:
ْ
ِمْكَتُل  َو ال

ْ
ْق بِِه. فَٰقاَل الرَُّجُل: يلَعٰ  -ال ائُِل؟ فَٰقاَل: اَنَا. قٰاَل ُخْذ ٰهٰذا َ�تََصدَّ قٰاَل: اَْ�َن السّٰ

ْ يٰا رَُسْوَل اِهللا؟ فََواِ� ٰما َ�ْ�َ الٰبِتَيْٰها  َ�ْ�ِ  -اَْ�َقٍر ِمِ�ّ َرَّ
ْ
اَْهُل َ�يٍْت اَْ�َقَر ِمْن اَْهِل  -يُِر�ُْد احل

، مسلم، ابوداود، ی(بخار »َك َحيتّٰ بََدْت اَنْٰيابُُه. ُ�مَّ قٰاَل: اَْطِعْمُه اَْهلَ  ج انلَّيِبُّ َك . فََضحِ بَييِْتَ 
 و ابن ماجه)؛  یترمذ
! ج رسول خدا یآمد و گفت: ا یم، مردینشسته بود ج امبریکه نزد پ یدر حال«
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زش کردم. یشده؟ گفت: در حال روزه با ھمسرم آم یفرمود: چ ج امبریھالک شدم. پ
دو  یتوان یا میر. فرمود: آی؟ گفت: خیرا آزاد کن یا برده یتوان یا میفرمود: آ ج امبریپ

شصت نفر مستمند را  یتوان یا می؟ گفت: نه. فرمود: آیریماه پشت سر ھم روزه بگ
از  یسبد بزرگ آنگاهرد؛ درنگ ک یامبر اندکید: پیگو سرهینه. ابوھر  ؟ گفت:یطعام بدھ

کننده کجاست؟ آن مرد گفت: من ھستم.  آوردند. فرمود: سؤال ج امبریپ یخرما را برا
ش صدقه بده. آن یخو ی روزه ی ر و آن را به عنوان کّفارهین را بگیفرمود: ا ج امبریپ

 ی نهیرسول خدا؟ به خدا سوگند! در تمام مد یرتر از خودم بدھم ایمرد گفت: به فق
که  یا د به گونهیخند ج امبریمن وجود ندارد. پ ی رتر از خانوادهیفق یا منوره، خانواده

 .]»ات را طعام بده ان شد؛ سپس فرمود: با آن، خانوادهیشش نماین یھا دندان



 

 
 
 
 
 

رامون آنچه روزه را فاسد [و یباب: پ
 اندگرد یواجب م قضاء را] بدون کّفاره،



 

 
وَم  ُیفِسُد  َما َباُب  اَرةٍ  َغیرِ  ِمن الصَّ  َکفَّ

َ�َل  ِاَذا :َشيئًا مَخُسونَ  وَ  َسبَعةٌ  ُهوَ  وَ 
َ
ائِمُ  أ ُرزًّا الصَّ

ُ
و َ�يًّا أ

َ
و َعِجينًا أ

َ
و َدِ�يًقا أ

َ
 َكِثً�ا ِملًحا أ

و َدفَعةً 
َ
رَمِ�ٍّ  َغ�َ  ِطينًا أ

َ
�لَه يَعتَد لَم أ

َ
و أ

َ
و نَواةً  أ

َ
و قُطنًا أ

َ
و اَكَغًذا أ

َ
و يُطبَخ لَم وَ  َسَفرَجًال  أ

َ
 أ

و َرَطبَةً  َجوَزةً 
َ
و َحَصاةً  ِابتَلَعَ  أ

َ
و َحِديًدا أ

َ
و تَُرابًا أ

َ
و َحَجًرا أ

َ
و ِاحتََقنَ  أ

َ
و ِاستََعَط  أ

َ
وَجرَ  أ

َ
 أ

َصحِّ  ىلَعَ  َحلِقه يِف  يَشءٍ  بَِصبِّ 
َ
و ؛األ

َ
قَطرَ  أ

َ
ُذنِه يِف  أ

ُ
و ُدهنًا أ

َ
َصحِّ  يِف  َماءً  أ

َ
و ؛األ

َ
 َجائَِفةً  یَداوَ  أ

و
َ
ةً  أ   وََصَل  وَ  بَِدَواءٍ  آمَّ

َ
و َجوفِه ِاىل

َ
و ِدَماِغه أ

َ
و َمطرٌ  َحلَقه َدَخَل  أ

َ
َصحِّ  يِف  ثَلجٌ  أ

َ
 يَبتَِلعهُ  لَم وَ  األ

و ؛بُِصنِعه
َ
فَطر أ

َ
  أ

ً
  الَمضَمَضةِ  َماءِ  �َِسبِق  َخَطأ

َ
و َجوفِه ِاىل

َ
فَطر أ

َ
و ؛بِاجِلَماِع  لَو وَ  ُمكَرًها أ

َ
 أ

�رَِهت
ُ
و اجِلَماِع  ىلَعَ  أ

َ
فَطَرت أ

َ
ن ِمن نَفِسَها ىلَعَ  َخوفًا أ

َ
َمةً  اخِلدَمةِ  ِمنَ  تَمَرَض  أ

َ
و اَكنَت أ

َ
 أ

و ؛َمنُكوَحةً 
َ
َحدٌ  َصبَّ  أ

َ
و نَائِمٌ  ُهوَ  وَ  َماءً  َجوفِه يِف  أ

َ
َ�َل  أ

َ
�ِلهِ  بَعدَ  َ�َمًدا أ

َ
 َعِلمَ  لَو وَ  نَاِسيًا أ

َصحِّ  ىلَعَ  اخلرََبَ 
َ
و ؛األ

َ
و اَعِمًدا َجاَمعَ  ُ�مَّ  نَاِسيًا َجاَمعَ  أ

َ
َ�َل  أ

َ
 نِيَّتَه يُبَيِّت لَم وَ  نَهاًرا ینَوَ  َما بَعدَ  أ

و
َ
صبَحَ  أ

َ
َ�َل  ُ�مَّ  اِإلقَاَمةَ  یَ�نَو ُمَسافًِرا أ

َ
و أ

َ
صبَحَ  َما بَعدَ  َسافَرَ  أ

َ
َ�َل  ُمِقيًما أ

َ
و فَأ

َ
مَسَك  أ

َ
 بَِال  أ

  وَ  َصومٍ  ِ�يَّةِ 
َ

و فِطرٍ  ِ�يَّةِ  ال
َ
رَ  أ و �ََسحَّ

َ
و ؛َطاِلعٌ  ُهوَ  وَ  الَفجرِ  ُطلُوِع  يِف  َشااكًّ  َجاَمعَ  أ

َ
فَطرَ  أ

َ
 بَِظنِّ  أ

مُس  الُغُروِب  و بَاِ�يَةٌ  َوالشَّ
َ
نَزَل  أ

َ
و َميتَةٍ  بَِوطئِ  أ

َ
و بَِهيَمةٍ  أ

َ
و بِتَفِخيذٍ  أ

َ
و بِتَبِط�ٍ  أ

َ
و قُبلَةٍ  أ

َ
 ملٍَس  أ

و
َ
فَسدَ  أ

َ
َداءِ  َغ�ِ  َصومَ  أ

َ
و َرَمَضانَ  أ

َ
و نَائَِمةٌ  ِ�َ  وَ  ُوِطئَت أ

َ
قَطَرت أ

َ
َصحِّ  ىلَعَ  فَرِجَها يِف  أ

َ
و ؛األ

َ
 أ

دَخل
َ
و بَِماءٍ  َمبلُولَةً  إِصبََعه أ

َ
و ُدبُِرهِ  يِف  ُدِهنَ  أ

َ
دَخلَتهُ  أ

َ
اِخِل  فَرِجَها يِف  أ و ؛الُمختَارِ  يِف  ادلَّ

َ
 أ

دَخَل 
َ
و ُدبُِره يِف  قُطنَةً  أ

َ
اِخِل  فَرِجَها يِف  أ و ؛َ�يَّبََها وَ  ادلَّ

َ
دَخَل  أ

َ
و بُِصنِعه ُدَخانًا َحلَقه أ

َ
 ِاستََقاءَ  أ

َوايَةِ  َظاِهرِ  يِف  الَفمِ  ِملءِ  ُدونَ  لَو وَ  َط  وَ  ؛الرِّ بُوُ�وُسَف  رَشَ
َ
ِحيحُ  ُهوَ  وَ  الَفمِ  ِملءَ  أ و ؛الصَّ

َ
اَعدَ  أ

َ
 أ

و لَِصوِمه َذاِكرٌ  ُهوَ  وَ  الَفمِ  ِملءَ  َوَ�نَ  اليَقءِ  ِمنَ  َذرََعه َما
َ
َ�َل  أ

َ
سنَانِه بَ�َ  َما أ

َ
 قَدرَ  َوَ�نَ  أ

َصةِ  و احِلمِّ
َ
ومَ  ینَوَ  أ َ�َل  َما بَعدَ  َ�َهاًرا الصَّ

َ
و انلََّهارِ  ِمنَ  نِيَِّته إِ�َادِ  قَبَل  نَاِسيًا أ

َ
غِ�َ  أ

ُ
 وَ  َعلَيهِ  أ

هرِ  مَجيعَ  لَو   ؛الشَّ
َّ

نَّه إِال
َ
�  

َ
ي ايلَومَ  يَقيِض  ال ِ

َّ
و ؛اإلِغَماءُ  ِ�يهِ  َحَدَث  اذل

َ
لَِته يِف  َحَدَث  أ

َ
و يل

َ
 ُجنَّ  أ

يعَ  ُمتَدٍّ  َغ�َ  هرِ  مَجِ   وَ  ؛الشَّ
َ

ًال  بِإِفَاقَِته قََضاُؤه ُمهيَلزِ  ال
َ

و يل
َ
 يِف  انلِّيَّةِ  َوقِت  فََواِت  بَعدَ  نَهاًرا أ

ِحيِح   . الصَّ



 

 
 رامون آنچه روزه را فاسد [و قضاء را] بدون کّفاره، یباب: پ

 گرداند یواجب م

آن که  یشود، ب یواجب مھا  آن گردد؛ و قضا آوردن در یر فاسد می[روزه در موارد ز
 ن موارد عبارتند از]یرد؛ و ایتعّلق گ یا کّفاره ھا بدان

 ز:یپنجاه و ھفت چ
 برنج خام بخورد.* ھرگاه فرد روزه دار [در ماه رمضان] 

 ر بخورد.یدار، خم * ھرگاه روزه
 دار، آرد بخورد. * ھرگاه روزه
 اد بخورد.یک دفعه، نمک زیدار به  * ھرگاه روزه

که عادت به خوردن خاک رس نداشته  ی* ھرگاه خاک رس بخورد؛ البته در صورت
 باشد.

 خرما بخورد. ی * ھرگاه ھسته
 * ھرگاه پنبه بخورد.

 ورد.* ھرگاه کاغذ بخ
که بدون طبخ خورده  یا وهیا ھر میِبه پخته نشده را بخورد؛ [و  ی وهی* ھرگاه م

 ش از پختن، آن را بخورد.]یشود، پ ینم
 تازه [با پوست آن] بخورد. ی* ھرگاه گردو

را ببلعد که خوردن آن، معمول و  یزیا چیزه ببلعد، [یدار، سنگر * ھرگاه فرد روزه
 شود.] یشکم برآورده نمست و با آن، شھوت یمتداول ن

 دار، آھن ببلعد. * ھرگاه روزه
 ا خاک ببلعد.ی* 
 ا سنگ ببلعد.ی* 
 ی، دارویابزار ی لهیبه وس یعنید؛ [یه و ِاماله نمایشتن را تنقیدار، خو ا فرد روزهی* 

 ش داخل گرداند.]یع را در امعاء َاغالظ خویما
 ش باال بکشد.یخو ینیا دارو را به بی* 
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 ا آب بچکاند.یش، روغن یدر گوش خو -تر  حیبه قول صحبنا  -ا ی* 
است، معالجه و درمان کند و در اثر آن،  یا در سر ویرا که در شکم  یا زخمی* 

 برسد. یا دماغ ویدارو به شکم 
دار،  داخل شود و فرد روزه یا برف به حلق ویباران  -تر  حیبنا به قول صح -ا ی* 

 خود به حلقش فرو رود.] لکه خودبهش فرو نبرد؛ [بیآن را با فعل خو

 مضمضهطور که در  نید؛ ایاش را افطار نما خطا و اشتباه، روزه یدار از رو ا روزهی* 

 یرو ادهیچنان مبالغه و ز -کردن  ینیآب در ب - »استنشاق«دن، و ی[آب در دھان گردان
 رد و به شکمش برسد.یشکمش سبقت بگ یکند] که آب به سو

د؛ یاش را افطار نما ل و زور، روزهیتحم یو ِاجبار و از رو یناچار یدار از رو * روزه
 ] صورت گرفته باشد.یناچار یاگر چه افطار روزه، با جماع [از رو

 زش با او، وادار و مجبور شود.یدار، به جماع و آم ا زِن روزهی* 
انجام م آن که[با روزه گرفتن] از خدمت و یش بترسد و از بیدار، بر خو ا زن روزهی* 

ا یز باشد یدار، کن ن زن روزهیکند که ا ینم یاش را بخورد؛ و فرق فه بازماند، روزهیوظ
 متأھل.
 در خواب است. یزد و حال آن که وی، در شکمش آب بریا کسی* 
بنا به  -خورده است؛ اگر چه  یرا به قصد بخورد، پس از آن به فراموش یزیا چی* 

د: یگو سرهیث عبارت است از: ابوھریباشد. [و حدز دانسته یث را نیحد -تر  حیقول صح

يُِتمَّ َصْوَمُه؛ فَاِنَّٰما اَْطَعَمُه اُهللا َو «فرمود:  ج امبریپ
ْ
َمْن �يَِسَ َو ُهَو ٰصائٌِم فَاََ�َل اَْو رَشَِب، فَل

 یفراموش یدار، از رو اگر شخص روزه«)؛ ی، ابن ماجه و ترمذی(مسلم، بخار» َسٰقاءُ 
شود و آن را کامل کند؛ چرا که خدا او را  یاش باطل نم د، روزهینوشا یرا خورد  یزیچ

 ».]ده استیا نوشانیده یخوران
عمد  یدوباره از رو آنگاهکند؛  یکی، [با ھمسرش] جماع و نزدیفراموش یا از روی* 

 د.یزش نمایو آم یکیبا او نزد
ت یب، آن را نت روزه را کرد و حال آن که به شیا پس از آن خورد که در روز، نی* 

 نکرده بود.
 ت اقامت، خورد.یت اقامت کرد و بعد از نیا به صبح، مسافر بود و پس از آن، نی* 
 م بود، به مسافرت رفت و پس از مسافرت خورد.یا پس از آن که مقی* 
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بدون  -روزه،] در طول روز  ی شکننده یزھایگر چیدن و دیا [از خوردن و آشامی* 
 کرد.  یخوددار -خوردن ت یت روزه و بدون نین

ا با یکرد  ید داشت و با ھمان وجود، سحریا در طلوع صبح صادق، شک و تردی* 
نمود و حال آن که صبح صادق طلوع نموده است. [به  یکیھمسرش جماع و نزد

دن ادامه دھد و یماندن شب، به خوردن و نوش یبه گمان باق یگر، کسید یریتعب
 وع کرده است.]سپس معلوم شود که صبح صادق طل

است و غروب  ید باقید و حال آن که خورشیا به گمان غروب آفتاب، افطار نمای* و 
دن شب و غروب آفتاب، افطار کند، یا به گمان فرارسیگر، ید یرینکرده است. [به تعب

 اّما معلوم شود که ھنوز روز تمام نشده است.]
 نزال شود.وان]، اِ یا حیبا [زِن] مرده [ یکیا به جماع و نزدی* 
شتن را ِارضاء کند و ِانزال یا با کف دست،] خویران و شکم [ھمسرش، و  ا بای* 
 شود.

 دن [ھمسرش]، ِانزال گردد.یا با لمس کردن و در آغوش کشیدن و یا با بوسی* 
 رمضان را فاسد گرداند. یر ادایغ ی ا روزهی* 
 خواب است. رد که در حالیصورت بگ یکیجماع و نزد یا با زن، در حالی* 

 ش، [دارو] بچکاند.یزن در شرمگاه خو -تر  حیبنا به قول صح -ا ی* و 
َتر شده است، در  س و یا روغن خیکه با آب  یش را در حالیا [مرد،] انگشت خوی* 

 ش داخل گرداند.یَمقعد خو
ا یکه با آب  یش را در حالیزن، انگشت خو -ده یبنا به قول مختار و برگز -ا ی* و 
 د.یش داخل نمایشرمگاه خو یس شده است، در قسمت داخلیروغن، خ

که آن پنبه را در  یا ش داخل گرداند به گونهیرا در مقعد خو یا ا [مرد،] پنبهی* 
 د.یمقعدش، پنھان نما

که  یا د به گونهیش داخل نمایشرمگاه خو یرا در قسمت داخل یا ا زن، پنبهی* و 
 شود. یشرمگاھش پنھان و متوار یآن پنبه، در قسمت داخل

د؛ [مثل یش داخل نمایا دماغ] خویرا [در حلق  یش، دودیار خویا با عمل و اختی* 
 و ...] انیگار، قلیس

، یاستفراغ و -ت یبنا به ظاھر روا -قصد، استفراغ کند؛ اگر چه  یا از روی* و 

َو َمِن اْستَٰقاَء : «به طور مطلق فرموده است ج امبریرا پیدھان باشد؛ [ز یکمتر از پر
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يَْقِض 
ْ
قصد استفراغ کند،  یاز رو یو اگر کس«، ابوداود و ابن ماجه)؛ ی(ترمذ» َ�ْمداً فَل

 ».]د آن را قضا کندیشود و) با یاش باطل م (روزه

ابن ح است. [ین صحیرا شرط قرار داده است؛ و ھم پري دهان، /وسفیو امام ابو

ا استفراغ بدون ین است که: یمسأله چن یصورت کلّ د: یگو »فتح القدير«در کتاب  مهام
ا استفراغ ین دو حالت، یکند؛ و در ا یدار به قصد استفراغ م ا فرد روزهید و یآ یار میاخت

ز استفراغ شده، بدون یا چیرسد؛ و  یدھان نم یا به پریدھان است  یزان پریبه م
 گرداند. یازمدار، آن را ب ا خود شخص روزهیگردد و  یار به حلق برمیاخت

گردد؛  یاد، روزه فاسد نمیار آمد، چه اندک باشد و چه زیپس اگر استفراغ، بدون اخت
ادش بود که یدار به  که فرد روزه یار، استفراغ به حلق برگشت، در حالیو اگر بدون اخت

دگاه امام یدھان بود، در آن صورت از د یپر ی ز به اندازهیروزه دارد و استفراغ ن
است که با  یموارد ی از زمره ین موردیرا چنیگردد؛ ز یروزه فاسد م /وسفیابو

فاسد  ین موردیچن /در نزد امام محمد یشکند. ول یخروج آن، شرعًا روزه م
دن است یکه ھمان بلع -، نه صورت افطار ین موردیرا در چنیست؛ زیروزه ن ی کننده

 ودن است.ه نمیکه ھمان تغذ -افطار  یافته است و نه معنایتحقق  -
ن صورت ھمه بر فاسد شدن یدار، استفراغ را بازگرداند، در ا و ھرگاه خود فرد روزه

ار برگشت، یدھان باشد و بدون اخت یروزه مّتفق ھستند؛ و ھرگاه استفراغ کمتر از پر
دار آن را  اگر خود فرد روزه یباشند؛ ول ین صورت ھمه بر فاسد شدن روزه مّتفق میدر ا

روزه  ی ن جھت فاسد کنندهیبه ا /وسفیدگاه امام ابوین صورت از دبرگرداند، در آ
ده ین قول، قول مختار و برگزیء صورت نگرفته است؛ و ھمیست که شرعًا خروج قَ ین
را که در نزد یروزه است؛ ز ی ، فاسد کننده/دگاه امام محمدیاز د یباشد؛ ول یم
 گردد. یدن، روزه فاسد میشان به جھت بلعیا

ن صورت به یدھان بود، در ا یپر ی ء به اندازهیبه قصد استفراغ کرد و قَ  یو اگر کس
ء یا باز آوردن قین مسأله، باز آمدن یگردد؛ و در ا یاش فاسد م اجماع علماء، روزه

 ست.یمطرح ن
شکند و  یدگاه امام محمد روزه مین صورت از دیدھان بود، در ا یو اگر کمتر از پر

وسف، یدگاه امام ابویاز د یست؛ ولیء مطرح نیا باز آوردن قیز باز آمدن ین حالت نیدر ا
 باشد.] یده میاز فقھاء، مختار و برگز ین قول در نزد برخیشکند که ھم یروزه نم
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دھان  یپر ی ار، استفراغ کند و استفراغش به اندازهیاخت یا خود به خود و بی* 
 حلقش بازگرداند.ش است، آن را به یخو ی ادآور روزهیکه  یباشد و در حال

مانده باشد و آن  یک نخود باقی ی از غذا به اندازه یزیش، چیھا ن دندانیا در بی* 
 را بخورد.

جاد یش از ایپ - یفراموش ید، پس از آن که از رویت روزه را نمایا در روز، نی* 
 اش را بخورد. روزه -در روز  یو ی ت روزهین

تمام ماه رمضان را  یھوشین بیعارض گردد؛ اگر چه ا یبر و یھوشیا بی* 
ش آمده است را قضاء یپ یھوشیرا که در آن، ب یدار، روز رد؛ مگر آن که روزهیدربربگ

 اورد.یز قضا نیاتفاق افتاده، آن را ن یھوشیش بیا شب ھمان روز برایاورد؛ و ین
را یرد؛ [زیاش، تمام ماه رمضان را دربرنگ یوانگیو جنون شود و د یوانگیا دچار دی* 

جنون و  چه چنانست.] و [اگر ین یک ماه، ُعسر و َحرجیدر قضا آوردن کمتر از 
ا یح، اگر در شب و یماه را دربرگرفت، در آن صورت] بنا به قول صح یاش، تمام یوانگید

گردد.  یروزه الزم نم یقضا یت، به ھوش آمد، بر ویدر روز، پس از فوت شدن وقت ن
شدن  یا روز، پس از سپریدر شب  یوانگینون و دھر گاه فرد دچار شده به ج یعنی

قضا آوردن  یبر و -ح یبنا به قول صح -د، در آن صورت یایت، به ھوش بیوقت ن
 باشد. ینم یآن روز، الزم و ضرور ی روزه

 یھوشیب ی که در ماه مبارک رمضان، دچار عارضه ی[به ھر حال، حکم فرد
ن صورت یز نموده، آن است که در ایت روزه را نیگردد و حال آن که در شب، ن یم

 یروزھا یقضا یست، ولیواجب ن یده است، بر ویھوش گردیکه در آن ب یروز یقضا
 بر او الزم است.  -پس از آن روز  -گر ید

افت، در آن یبھبود  یوانگیرمضان، از جنون و د یاز روزھا یدر برخ یو اگر فرد
 اورد.]یگذشته را قضا ب ید و روزھاریرمضان را روزه بگ ی مانده یباق یصورت، روزھا

 َفصُل 

ُب   ُطلُوِع  بَعدَ  َطُهَرتَا ُ�َفَساءَ  وَ  َحائٍِض  ىلَعَ  وَ  َصوُمه فََسدَ  َمن ىلَعَ  ايلَومِ  بَِقيَّةَ  اِإلمَساكُ  َ�ِ
سلَمَ  اَكفِرٍ  وَ  بَلَغَ  َصيِبٍّ  ىلَعَ  وَ  الَفجرِ 

َ
  الَقَضاءُ  َعلَيِهمُ  وَ  ؛أ

َّ
ِخَ��ِن  إِال

َ
 .األ
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 :فصل

روزه  یھا روز از شکننده ی مانده یشتن را در باقیل، واجب است که خویافراد ذ بر
 نگاه دارند:

از عذرھا] فاسد نموده  یا به عذریاز َانحاء  یش را [به نحویخو ی که روزه ی* کس
 است.

ض پاک یبوده و پس از طلوع صبح صادق، از ح یض و قاعدگیکه دچار ح ی* زن
 شده است.

مان بوده و پس از طلوع صبح صادق، از نفاس یکه دچار نفاس و خون زا ی* زن
 ده است.یپاک گرد

 ده است.یروز رمضان] به سن بلوغ رس یکه [در اثنا ی* کودک
ن افراد ین رو، بر ایده باشد؛ [از ایروز رمضان]، به اسالم گرو یکه [در اثنا ی* کافر

روزه نگاه دارند و  یھا ز شکنندهروز ا ی مانده یشتن را در باقیواجب است که خو
 ک نشوند.]ینزد ھا بدان

روز رمضان  یکه در اثنا یر: کودکیبه جز دو گروه اخ -ن پنج گروه یا یو بر تمام
الزم  -ده است یروز رمضان، به اسالم گرو یکه در اثنا یده و کافریبه سن بلوغ رس

ش را فاسد یخو ی که روزه یبر کس یعنیآورند؛ [ یآن روز را به جا یاست که قضا
ض و نفاس بوده و پس از طلوع صبح صادق از آن دو پاک یکه دچار ح ینموده، و زن

روزه نگاه دارند.  یھا روز، از شکننده ی مانده یشتن را در باقیاند، الزم است که خو شده
 آورند.] یز به جایآن روز را ن یالزم است که قضاھا  آن ن بریو ھمچن

اِئِم  َیکَرهُ  ِفیَما َفصٌل    َیسَتِحبُّ  َما َو  َیکَرهُ  َال  َما َو  ِللصَّ

ائِمِ  ُكِرهَ  شيَاءَ  َسبَعةُ  لِلصَّ
َ
 َوالُقبلَةُ  الِعلِك  َمضغُ  وَ  ُعذرٍ  بَِال  َمضُغهُ  وَ  يَشءٍ  َذوُق  :أ

ةُ  وِ  اِإلنَزاَل  نَفِسه ىلَعَ  ِ�يِهَما يَأَمن لَم إِن َوالُمبَارَشَ
َ
َوايَةِ  َظاِهرِ  يِف  اجِلَماعَ  أ �ِق  مَجعُ  وَ  ؛الرِّ  يِف  الرِّ

نَّه َظنَّ  َما وَ  ؛ِابِتَالُعه ُ�مَّ  الَفمِ 
َ
ُفه �  .احِلَجاَمةِ  وَ  اَكلَفصدِ  يَُضعِّ

شيَاءَ  �ِسَعةُ  وَ 
َ
تَ�َرهُ  أ

َ
ائِمِ  ال ةُ  اَلُقبلَةُ  :لِلصَّ مِن  َمعَ  َوالُمبَارِشَ

َ
ارِِب  َدهنُ  وَ  األ  َوالَكحُل  الشَّ

َواكُ  َوالَفصدُ  َواحِلَجاَمةُ  هِل  ُسنَّةٌ  ُهوَ  بَل انلََّهارِ  آِخرَ  َوالسِّ وَّ
َ
و َرَطبًا اَكنَ  لَو وَ  ،َكأ

َ
  أ

ً
 ؛بِالَماءِ  َمبلُوال

ُف  َواالِغتَِساُل  وُُضوءٍ  ِلَغ�ِ  َواالِسِتنَشاُق  َوالَمضَمَضةُ   الُمفىَت  ىلَعَ  لِلتَّرَبُّدِ  ُمبتَلٍّ  بِثَوٍب  َواتلَّلَفُّ
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 .بِه
  �َستَِحبُّ  وَ 

َ
شيَاءَ  ثََالثَةُ  هل

َ
ُحورُ : أ  .َغيمٍ  يَومِ  َغ�ِ  يِف  الِفطرِ  تَعِجيُل  وَ  تَأِخُ�هُ  وَ  السَّ

دار  روزه یکه برا یدار مکروه است؛ و موارد روزه یرامون آنچه که برایفصل: پ
 ده استیدار، مستحب و پسند روزه یکه برا ییزهایباشد؛ و چ یمکروه نم

ھا  آن الزم است تا از یباشد [و بر و یدار مکروه م فرد روزه یز برایانجام ھفت چ
ن ھفت مورد عبارتند ینگردد؛ و ا یبیچگونه نقص و عیاش دچار ھ اجتناب کند، تا روزه

 از:]
 ن برود.]ییرا ممکن است طعم آن از گلو پایاز؛ [زیبا دھان بدون ن یزیدن چی* چش
 یه است که به ھنگام روزه، برازن مکرو یبرا یعنیاز؛ [یبدون ن یزیدن چی* جو

گر ید یاست که راھ یت در صورتین کراھید؛ البته ایکودکش غذا را بجود و نرم نما
ن کار یا یگر براید یکودک وجود داشته باشد؛ و اگر راھ ینرم کردن غذا برا یبرا

 ست.]یکودک مکروه ن یدن و نرم کردن غذا براین صورت جوینبود، در ا
 ن برود.]ییرا ممکن است طعم آن از گلو پایسقز؛ [زدن آدامس و ی* جو
که به  یکجا جمع شدن با او [به ھنگام روزه]؛ البته در صورتیدن [ھمسر] و ی* بوس

م آن داشته باشد که ینان نداشته باشد [و بی، اطمیکیا جماع و نزدی یخود، از ِانزال من
آن  ی دن کّفارهیو واجب گرد و باطل شدن روزه ییا عمل زناشوین کار منجر به ِانزال یا

دن ھمسر مکروه ینان داشت، در آن صورت بوسیبه خود اطم چه چناناگر  یبشود؛ ول
 د:یگو لشهیست. عاین

و مسلم)؛  ی(بخار »ُ�َقِبُّل َو يُٰبارِشُ َو ُهَو ٰصائٌِم َو اٰكَن اَْملََكُهْم ِالِْر�ِهٍ  ج اٰكَن انلَّيِبُّ «
 یکه روزه بود و او کس یکرد در حال یم یبازھا  آن با د ویبوس یزنانش را م ج امبریپ«

ظاھر «ن حکم، بنا به ی.] و ا»کرد یشتر شھوتش را کنترل میشما ب ی بود که از ھمه
 است.» تیروا

گردد؛ ھمچون رگ زدن و حجامت.  یو یکه سبب ضعف و ناتوان یزی* و ھر آن چ

ِ «ت است: یروا سی[از ثابت بنان ِٰجاَمَة سٍك ُسئَِل اَ�َُس ْ�ُن ٰمال
ْ
ُ�نْتُْم تَْ�َرُهْوَن احل

َ
: أ

ْعِف   ِمْن اَْجِل الضَّ
َّ

ائِِم؟ قٰاَل: الٰ، ِاال ا یسؤال شد: آ ساز انس بن مالک«)؛ ی(بخار »لِلصّٰ
ر؛ مگر به خاطر ضعف و ید؟ گفت: خیدانست یدار مکروه م روزه یشما حجامت را برا

 .]»یسست
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 باشد: یدار مکروه نم روزه یز برایو انجام نه چ
نان داشته یکه به خود اطم یکجا جمع شدن [با ھمسر]، در صورتیدن و ی* بوس
و باطل شدن  ییا عمل زناشوین کار منجر به ِانزال یم آن نداشته باشد که ایباشد [و ب

 د:یگو لشهیآن بشود؛ عا ی دن کّفارهیروزه و واجب گرد

و مسلم)؛  ی(بخار »ائٌِم َو اٰكَن اَْملََكُهْم ِالِْر�ِهٍ ُ�َقِبُّل َو يُٰبارِشُ َو ُهَو صٰ  ج اٰكَن انلَّيِبُّ «
 یکه روزه بود و او کس یکرد در حال یم یبازھا  آن د و بایبوس یزنانش را م ج امبریپ«

 .]»کرد یشتر شھوتش را کنترل میشما ب ی بود که از ھمه
عدم و  اصل برائتاء، ین اشیل مباح بودن ایش؛ دلیل [و ری* چرب کردن سب

بودند،  یدار م محّرمات بر روزه ی است؛ چون اگر از جملهھا  آن میل بر تحریوجود دل

ا﴿ کردند و پرواضح است که یان میخدا و رسول او، آن را ب  ﴾٦٤َوَما َ�َن َر�َُّك �َِسّيٗ
 .]»پروردگار شما، ھرگز فراموشکار نبوده است« ]٦٤[مریم: 

الُٰم، «ت است که: یرا روایدن به چشم؛ [زی* سرمه کش الُٰة َو السَّ ِانَُّه َعلَيِْه الصَّ
تََحَل َو ُهَو ٰصائِمٌ 

ْ
در حال روزه، به چشم سرمه  ج امبریپ«)؛ یھقی(ابن ماجه و ب »ِاك

 .]»دیکش
ابن وجود نداشته باشد.  یم ضعف و سستیکه ب ی* حجامت کردن؛ [البته در صورت

 جامبریپ«)؛ ی، ابوداود و ترمذی(بخار »َو ُهَو ٰصائِمٌ  ج ِاْحتََجَم انلَّيِبُّ «د: یگو بعباس
 .]»که روزه بود، حجامت کرد یدر حال

 دار نگردد.] روزه یکه سبب ضعف و ناتوان ی* رگ زدن؛ [در صورت
که مسواک زدن در آخر، به سان مسواک  یی* مسواک زدن در آخر روز؛ تا جا

ائِِم «د: یفرما یم ج امبریرا پیباشد؛ [ز ینمودن در اول روز، سّنت م ِمْن َخْ�ِ ِخالِٰل الصّٰ
ٰواکُ ز ی. و ن»دار، مسواک کردن است ن صفات روزهیبھتر ی از زمره«(ابن ماجه)؛  »اَلسَّ

َل انلَّٰهاِر َو آِخُرُه َو ُهَو ٰصائِمٌ ُك �َْسٰتا ج اٰكَن انلَّيِبُّ «: ت شده است کهیروا (ابوداود و  »اَوَّ
 .]»کرد یکه روزه بود، در اول و آخر روز، مسواک م یدر حال ج امبریپ«)؛ یترمذ

ا یتر و تازه و  باشد؛ اگر چه مسواک، یو مسواک کردن [به ھنگام روزه]، مکروه نم
 س شده با آب باشد.یخ

ر وضو. یغ ینمودن] برا ینی[آب در ب استنشاق[آب در دھان کردن] و  مضمضه* 

 اَْن بٰالِ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سط بن صبرةی[لق
ّٰ

ِْسِتنْٰشاِق ِاال
ْ

َمْضَمَضِة َو اال
ْ
ْغ يِف ال
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ن که روزه یدر مضمضه و استنشاق مبالغه کن، مگر ا«(ابوداود)؛  »تَُ�ْوَن ٰصائِماً 
 .]»یباش

از  ی* غسل کردن [به منظور خنک ساختن بدن؛ ابوبکر بن عبدالرحمن، از برخ

يُْت رَ «کند که:  یت میروا ج امبریاران پی
َ
ِسِه  ج ُسْوَل اهللاِ لََقْد َرأ

ْ
َعْرِج يَُصبُّ يلَعٰ َرأ

ْ
بِال

َرِّ 
ْ
َعَطِش اَْو ِمَن احل

ْ
ٰماَء َو ُهَو ٰصائٌِم ِمَن ال

ْ
در  یی(روستا عرج را در ج امبریپ«(ابوداود)؛  »ال

 .]»ختیر یا گرما، آب بر سرش می یدم که روزه بود و از تشنگینه) دیاطراف مد
ن یچاندن؛ و ایبه منظور خنک ساختن بدن، پ یس و مرطوبیخ ی * خود را با جامه

ابن اٰكَن «ت است که: یروا بابن عمررا از یبه است؛ [ز یُمفتحکم، بنا به قول 

ُه َعلَيِْه َو ُهَو ٰصائِمٌ  بعمر که  یدر حال بابن عمر«)؛ ی(بخار »َ�بُلُّ اثلَّوَْب َو يَلُفُّ
 .]»دیچیپ یکرد و بر خود م یس و مرطوب میروزه بود، جامه را خ

 باشد: یده میدار، مستحب و پسند روزه یز برایو سه چ
 خوردن. ی* سحر

ش از یقه پیدار الزم است که چند دق [البته بر روزه ؛یر انداختن سحری* به تأخ
افتد. انس ید نیدن، دست بکشد تا در شک و تردیطلوع صبح صادق، از خوردن و آشام

رُ «فرمد:  ج امبریپ د:یگو سبن مالک ُحْوِر بَْرَكةٌ �ََسحَّ و مسلم)؛  ی(بخار »ْوا فَاِنَّ يِف السُّ
 .»کردن برکت است ید؛ چون در سحریکن یسحر«

ل یکند؛ به دل یدا میآب ھم باشد، تحقق پ یا کردن اگر چه با جرعه یو سحر

ُرْوا َو لَْو جِبُرَْعِة ٰماءٍ «: ج امبریاز پ سث عبدالله بن عمرویحد ح ی(ابن ماجه و صح »�ََسحَّ
 .»از آب باشد یا د اگر چه با جرعهیکن یسحر«ابن حبان)؛ 

کند که:  یت میروا سد بن ثابتیاز ز سز مستحب است؛ انسین یر در سحریو تأخ

» ّ يِبِ
ْرنٰا َمَع انلَّ ُحْوِر؟ قٰاَل: َقْدُر  ج �ََسحَّ َٰذاِن َو السُّ

ْ
ُت: َ�ْم اٰكَن َ�ْ�َ اال

ْ
الِة. قُل  الصَّ

َ
ُ�مَّ قٰاَم ِايل

 یبرا ج امبریم؛ سپس پیخورد یسحر ج امبریبا پ«و مسلم)؛  ی(بخار »ِسْ�َ آيَةً مَخْ 
خوردن چقدر بود؟  ین اذان و سحریب ی د: گفتم: فاصلهیگو سنماز بلند شد. انس

 .]»هیتالوت پنجاه آ ی گفت: به اندازه
دن؛ یل و شتاب ورزید،] در افطار نمودن، تعجی* [پس از ثابت شدن غروب خورش

د: یگو سباشد. [سھل بن سعد ی، مستحب میرابریغ یل در افطار، در روزھایتعجالبته 
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ِفْطرَ «فرمود:  ج امبریپ
ْ
لُْوا ال اَعجَّ ْ�ٍ مّٰ

که  یتا زمان«و مسلم)؛  ی(بخار »الٰيَٰزاُل انلّٰاُس خِبَ
 .»اند یر و خوبیعجله کنند، در خ یمردم در افطار

 باشد: یده میدار، مستحب و پسند روزه یز براین امور نیو انجام ا

 سرهیروزه؛ ابوھر یمناف یزھایو دشنام دادن و چ ھودهیز از سخنان بیالف) پرھ
ٰ «فرمود:  ج امبرید: پیگو يَْرفُُث َو الٰ يَْصَخُب َو الَٰ�َْهُل؛  ِاٰذا اٰكَن يَْوُم َصْوِم اََحِدُ�ْم فَال

 
ْ
ْ ٰصائِمٌ فَاِْن ٰشاَ�َمُه اََحٌد اَْو قٰاتَلَُه فَل از شما روزه  یکیھرگاه «و مسلم)؛  ی(بخار »َيُقْل ِا�ِّ

به او  یز کند و اگر کسیاد نکشد و از اعمال جاھالنه پرھید و داد و فریبود، فحش نگو
ت یروا سرهین از ابوھری. و ھمچن»ام د: من روزهید بگویا با او دعوا کرد، بایدشنام داد، 

ِ ٰحاَجٌة يِفْ اَْن َمْن «فرمود:  ج امبریاست که پ َعَمَل بِِه فَلَيَْس ِ�ّٰ
ْ
ْوِر َو ال لَّْم يََدْع قَْوَل الزُّ

ابَهُ  که از گفتار باطل و عمل  یکس«)؛ ی، ابوداود و ترمذی(بخار »يََّدَع َطٰعاَمُه َو رَشٰ
دن یاو از خوردن و نوش یبه خوددار یازیچ نینمودن به آن دست برندارد، خدا ھ

 .»ندارد

َْ�ِ  ج اٰكَن انلَّيِبُّ «د: یگو بابن عباس: و تالوت قرآن ب) سخاوت
ْ
اَْجوََد انلّٰاِس بِاخل

ٰقاهُ 
ْ
الُٰم، يَل �ُْل َعلَيِْه السَّ �ُْل؛ َو اٰكَن ِجرْبِ ٰقاُه ِجرْبِ

ْ
لُكَّ  َو اٰكَن اَْجوََد ٰما يَُ�ْوُن يِفْ َرَمٰضاَن ِحْ�َ يَل

ْلٍَة يِفْ َرَمٰضاَن َحيتّٰ يَنَْسِلَخ، 
َ

�ُْل اٰكَن اَْجوََد  ج َ�ْعرُِض َعلَيِْه انلَّيِبَّ يل ُقْرآَن، فَاِٰذا لَِقيَُه ِجرْبِ
ْ
اَل

ُمرَْسلَةِ 
ْ
�ِْح ال َْ�ِ ِمَن الِرّ

ْ
ن مردم از لحاظ یسخاوتمندتر ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »بِاخل

شتر سخاوتمند یکرد، ب یل او را مالقات میکه جبرئ یر بود و در ماه رمضان وقتیخ
 ج امبریکرد و پ یان ماه با او مالقات میل ھر شب در ماه رمضان تا پایشد. و جبرئ یم

ر، یبخشش خ یکرد، او برا یل با او مالقات میکه جبرئ یخواند؛ و وقت یقرآن را بر او م
 .»شد یتر م عیاز تندباد سر
 :ر آمده استیث زیکه در حد یکردن به صورت یج) افطار

؛ فَاِْن لَّْم  ج َن رَُسْوُل اهللاِ اكٰ «د: یگو سانس بن مالک  َ ُ�ْفِطُر يلَعٰ ُرَطٰباٍت َ�بَْل اَْن يَُّصِ�ّ
ٰماءِ 

ْ
)؛ ی(ابوداود و ترمذ »تَُ�ْن ُرَطٰباٍت َ�َعٰ� َ�َمٰراٍت؛ فَاِْن لَّْم تَُ�ْن، َحٰسا َحَسٰواٍت ِمَن ال

کرد؛ اگر  یرطب افطار م یقبل از آن که نماز مغرب را بخواند، با چند خرما ج امبریپ«
خشک نبود، چند جرعه آب  یخشک و اگر خرما یرطب نبود، چند خرما یخرما

 ».دینوش یم
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 :ر ھنگام افطاریز ید) خواندن دعا

 و «  فرمود: یکرد، م یافطار م یوقت ج امبرید: پیگو بابن عمر 
ُ
َمأ ذهب الظَّ

تر و  ھا  برطرف شد و رگ یتشنگ«(ابوداود)؛ » ان شاء اهللا ابتلَّت العروُق و ثبت االجر
 .»ماند یس شدند و ان شاء الله، اجر و پاداش بر جایخ

ث اكرب«ش از طلوع صبح صادق، از یپ ه) دَ غسل کند تا آن  - یجنابت و ناپاک - »حَ
 د.یادا نما یکه عبادت را بر حال طھارت و پاک

 عبادت و پرستش خدا، مغتنم شمارد.] یفرصت رمضان را برا و)

 الَعَواِرِض  ِفي َفصٌل 

و الَمَرِض  ِزَ�اَدةَ  َخاَف  لَِمن
َ
و الَعقِل  نُقَصانَ  َخافَت رِضعٍ مُ  وَ  حِلَاِمٍل  وَ  الرُبءِ  بَطءَ  أ

َ
 أ

وِ  الِهَالكَ 
َ
و اِهمَ سِ َ�فْ  ىلَعَ  الَمَرَض  أ

َ
َها أ ِ

َ
و اَكنَ  �ََسبًا َودل

َ
 اَكنَ  َما :الُمعتَرَبُ  َواخلَوُف  ؛رَِضااًع  أ

نِّ  ِلَغلَبَةِ  ُمستَنًَدا و بِتَجُرَ�ةٍ  الظَّ
َ
  َحَصَل  لَِمن وَ  ؛َعدلٍ  َحاِذقٍ  ُمسِلمٍ  َطِبيٍب  إِخبَارِ  أ

َ
 َعطٌش  هل

و َشِديدٌ 
َ
َحبُّ  َصوُمه وَ  الِفطرُ  لِلُمَسافِرِ  وَ  ؛الِهَالكُ  ِمنهُ  اُف ُ�َ  ُجوعٌ  أ

َ
ه لَم إِن أ  تَُ�ن لَم وَ  يرَُضَّ

ةُ    وَ  ُمفِطِر�نَ  َقِتهِ ُر�ْ  اَعمَّ
َ

ِ��َ  ال إِن ؛انلََّفَقةِ  يِف  ُمشرَتِ
ِ��َ  اَكنُوا فَ و ُمشرَتِ

َ
فَضُل  ،ُمفِطِر�نَ  أ

َ
 فَاأل

  وَ  .لِلَجَماَعةِ  ُمَواَ�َقةً  فِطُره
َ

ُب  ال  وَ  َسَفرٍ  وَ  بَِمَرٍض  ُعذرِهِ  َزَوالِ  قَبَل  َماَت  َمن ىلَعَ  اِإليَصاءُ  َ�ِ
وِه

َ
مَ  َكَما � ةِ  اِإلقَاَمةِ  بَِقدرِ  قََضائِه ىلَع  قََدُروا َما قََضوا وَ  ؛َ�َقدَّ حَّ   وَ  ؛َوالصِّ

َ
 يِف  اتلَّتَاُ�عُ  �ُشرَتَُط  ال

إِن .الَقَضاءِ 
مَ  ،آَخرٌ  َرَمَضانٌ  َجاءَ  فَ   وَ  الَقَضاءِ  ىلَعَ  قَدَّ

َ
هِ  بِاتلَّأِخ�ِ  فِديَةَ  ال

َ
 الِفطرُ  َ�ُوزُ  وَ  .ِايل

 َصومَ  نََذرَ  َكَمن بُرٍّ  ِمن َصاٍع  نِصُف  :يَومٍ  ِللُكِّ  الِفديَةُ  تَلِزُمُهَما وَ  فَاِ�يَةٍ  َعُجوزٍ  وَ  فَانٍ  لَِشيٍخ 
بَدِ 

َ
إِن ؛يَفِدي وَ  يُفِطرُ  ،بِالَمِعيَشةِ  ِالِشِتَغاهِل  َعنهُ  فََضُعَف  ؛األ

 ،ِلُعرَستِه الِفديَةِ  ىلَعَ  يَقِدر لَم فَ
اَرةُ  َعلَيهِ  وََجبَت لَو وَ  .َو�َستَِقيلُه ُسبَحانَه اهللاَ  �َستَغِفرُ  و يَِم�ٍ  َكفَّ

َ
د فَلَم قَتٍل  أ رُ  َما َ�ِ  بِه يَُ�فِّ

و فَانٍ  َشيخٌ  ُهوَ  وَ  ِعتٍق  ِمن
َ
  َ�ُوزُ  ال ،فَاِ�يًا َصارَ  َحىتَّ  يَُصم لَم أ

َ
نَّ  ؛الِفديَةُ  هل

َ
ومَ  ِأل  بََدٌل  ُهنَا الصَّ

 .َغِ�ه َعن
يَافَةُ  .ِرَوايَةٍ  يِف  ُعذرٍ  بَِال  الِفطرُ  ،لِلُمتََطوِِّع  َ�ُوزُ  وَ  ظَهرِ  ىلَعَ  ُعذرٌ  ،َوالضِّ

َ
يِف  األ  لِلضَّ

ُ  وَ  ؛َوالَمِضيِف 
َ

فَطرَ  ِاَذا وَ  .اجلَِليلَةِ  الَفائَِدةِ  بَِهِذهِ  الِبَشاَرةُ  هل
َ
يِّ  ىلَعَ  أ

َ
  الَقَضاءُ  َعلَيهِ  ،َحالٍ  أ

َّ
 ِإال

عَ  ِاَذا يَّامٍ  مَخَسةِ  يِف  ُمتََطوِّاًع  رَشَ
َ
يَّامِ   وَ  الِعيَديِن  يَوَ�ِ  :�

َ
 قَضاَُءَها ُمهيَلزِ  فََال  ؛التَّرِش�ِق  �
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َوايَةِ  َظاِهرِ  يِف  بِإِفَساِدَها  .اَعلَمُ  َواهللاُ  .الرِّ

 یخوار روزه ی مباح سازنده یرامون عذرهایفصل: پ

گرداند و  یشتر از توان او، مکّلف نمیچگاه انسان را بین فطرت است و ھی[اسالم، د
خواھد؛ بلکه ھمواره جانب  یف نمیف و وظایتکالزان قدرتش، از او یباالتر از م ھیچگاه

عت بر یشر یرا مبنایدھد؛ ز یح میر، ترجید و تعسیف را بر جانب تشدیر وتخفیسیت
ات یشتر آیاست که در ب ین موضوعیو رفع ُعسر و َحَرج از بندگان است؛ و ا یریآسانگ

 ث بدان اشاره رفته است.یو احاد
ف یاش تکل ییتوانا ی چ کس جز به اندازهیبه ھر حال، خداوند بلندمرتبه، به ھ

خواھد؛ از  یف نمیف و تکالیزان قدرت شخص، از او وظایباالتر از م ھیچگاهکند و  ینم
گر، اجازه داده است، اگر ید ین رو، خوردن روزه و قضا آوردن آن را در روزھایا

وارد  یو مشّقت یا سختیان و ضرر و یز ھا بدانبه سبب روزه گرفتن،  چه چنان
 د.یگرد یم

 باشد:] یز میل، جایذ یھا ن، ترک روزه در صورتیبنابرا
شدن مّدت  یا طوالنیمرض،  یکه بر خود [با روزه گرفتن]، از افزون یماری* ب

ن صورت، شخص یم داشته باشد؛ [در ایان و ضرر به خود،] بیا وارد شدن زی[و  یماریب
را که  ییو پس از ماه رمضان، روزھا ردیتواند در ماه مبارک رمضان روزه نگ یض میمر

 اورد.یروزه نگرفته است، قضا ب

يَّاٍ� ﴿ د:یفرما یخداوند بلندمرتبه م
َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفٖر فَِعدَّ ۡو َ�َ

َ
رِ�ًضا أ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ

 ۚ َخَر
ُ
ا مسافر باشند (اگر افطار کردند و روزه یمار یکه از شما ب یو کسان« ]١٨٤[البقرة:  ﴾أ

 .]»دارند یرا روزه م یگریآن روزھا) چند روز د ی نگرفتند، به اندازه
ا یافتن عقل، یرده [که بر خود با روزه گرفتن،] از کاھش ی* و زن باردار و ش

توانند  یدند، [میترس ینش میا بر کودک و جنی، بر خود یماریا بیھالکت و تلف شدن و 
اند،  را که روزه نگرفته ییرمضان، روزھا رند و پس از ماهیدر ماه مبارک رمضان روزه نگ

 .یرخوارگیرضاعت و شا یباشد  َنَسب ی هیکند که از ناح ینم یاورند؛] و فرقیقضا ب
نش یا به جنی یروزه گرفتن به خود و چه چنانزن باردار اگر  ی[به ھر حال، برا

طفل ا به یروزه گرفتن به خودش  چه چنانرده اگر یزن ش ید، و برایرسان یان میز
رند و پس از ماه یز است تا در ماه رمضان، روزه نگیآورد، جا یان وارد میرخوارش زیش
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 اورند.یاند، قضا ب که روزه نگرفته ییفرض است تا روزھاھا  آن رمضان، بر

ُبْٰ� «د: یفرما یم ج امبریپ
ْ
الِٰة َو َعِن احل ْوَم َو َشْطَر الصَّ ُمٰسافِِر الصَّ

ْ
 َو ِانَّ اَهللا وََضَع َعِن ال

ْومَ  ُمرِْضِع الصَّ
ْ
از نماز را برداشته  یمیخداوند از مسافر، روزه و ن«)؛ ی(ابوداود و ترمذ »ال

 .]»ز، روزه را برداشته استیرده نیاست و از زن باردار و ش
 گردد: یق ثابت میاز دو طر، یخوار ، [در مباح نمودن روزهم معتبریخوف و بو 
ان یا وادار شدن زی، یماریشدن مّدت ب یمرض، طوالن یخوف و ترس [از افزون -١

تجربه  ی لهیبر گمان غالب و به وس ین و طفلش،] مبتنیا به جنیو ضرر به فرد 
 باشد. یو آزمودگ

 یا طوالنیمرض  یک پزشک [ماھر و خبره و مسلمان و حقگرا، به فزونیا یو  -٢
خبر ا به کودکش را] یان و ضرر به فرد یا وارد آمدن زیو  یماریشدن مّدت ب

 بدھد.
 یرخ دھد [و بر گمان و یسخت یا گرسنگید و یشد یکه تشنگ یکس ی* برا

ن صورت یروزه را نخورد،] ھالک و تلف گردد؛ [در ا چه چنانن غالب گردد که اگر یچن
را که روزه  ین دو نفر درست است که روزه را بخورند و پس از ماه رمضان، روزیا یبرا

 اورند.]یاند، قضا ب نگرفته
موده باشد که در آن سفر، نماز کوتاه گردد؛ در آن یمسافت سفر را پ یھرگاه کس* [

رد [و پس از ماه رمضان، یتواند در ماه رمضان روزه نگ یصورت] شخص مسافر م
 اورد.]یروزه نگرفته است، قضا ب -بنا به مسافرت  -را که  ییروزھا

 ل، روزه گرفتن مسافر بھتر است:یذ یھا و در صورت
ان و یشد و] بدو ز ینم یبا گرفتن روزه، [دچار مشّقت و سخت چه چنانر الف) اگ

 د.یگرد یوارد نم یضرر
 ، روزه خورنده نباشند.یعموم ھمراھان و ھمرکاباِن و ب)
ن رو، اگر یم نباشند؛ از ایگر مشترک و سھیھا و مخارج سفر، با ھمد نهیدر ھزج) 

م یھا و مخارج سفر، مشترک و سھ نهیگر در ھزیھمراھان و ھمرکابان، با ھمد ی ھمه
دار نبودند، در آن صورت به خاطر  ، روزهیا عموم ھمراھان و ھمرکابان ویبودند، 

 رد.یبھتر آن است که شخص مسافر روزه نگ ھا، آن با یموافقت و ھماھنگ

ٰ َسفَ ﴿ د:یفرما ی[به ھر حال، خداوند بلندمرتبه م ۡو َ�َ
َ
رِ�ًضا أ رٖ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ

 ۚ َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ ّمِۡن � ة ا مسافر باشند (اگر افطار یمار یکه از شما ب یو کسان« ]١٨٤[البقرة:  ﴾فَعِدَّ
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 . »دارند یرا روزه م یگریآن روزھا) چند روز د ی کردند و روزه نگرفتند، به اندازه

ن تَُصوُمواْ َخۡ�ٞ لَُّ�مۡ ﴿ د:یفرما یگر مید ییو در جا
َ
روزه داشتن  و« ]١٨٤[البقرة:  ﴾َوأ

نشود،  ین، اگر مسافر با گرفتن روزه، دچار مشقت و سختی؛ بنابرا»شما خوب است یبرا
د یرد؛ ابوسعیروزه گرفتن بھتر است و اگر دچار مشقت شود، بھتر آن است که روزه نگ

ٰ  ج ُكنّٰا َ�ْغُزْوا َمَع رَُسْوِل اهللاِ «د: یگو سیخدر ُمْفِطُر؛ فَال
ْ
ائُِم َو ِمنَّا ال  يِفْ َرَمٰضاَن، فَِمنَّا الصّٰ

ًة فَٰصاَم فَانَّ  ائِِم َو يََرْوَن اَنَّ َمْن وََجَد قُوَّ ُمْفِطُر يلَعَ الصّٰ
ْ
 ال

َ
ُمْفِطِر َو ال

ْ
ائُِم يلَعَ ال ُد الصّٰ ِ�َ ِ َك ٰذل

ِ َحَسٌن َو يََرْوَن اَنَّ َمْن وََجَد َضْعفاً فَاَْ�َطَر فَ   جامبریپ با«)؛ ی(مسلم و ترمذ »َحَسنٌ َك اِنَّ ٰذل
گر روزه ید یاز ما روزه بودند و بعض یم؛ بعضیدر ماه رمضان به جنگ با کّفار رفت

روزه دارد  ییکه توانا یرند و معتقد بودند کسیراد بگیگر این که از ھمدینبودند بدون ا
، بھتر آن است که روزه روزه ندارد ییکه توانا یرد بھتر است و کسیاگر روزه بگ

 .]»ردینگ
ش از برطرف شدن عذرش وفات یکه پ یه،] بر کسیت نمودن [به پرداخت فدیو وص

ا شخص ین رو، اگر شخص مسافر در سفر خود، یباشد؛ [از ا ینموده است، واجب نم
ض در یش روزه نگرفتند و سپس مسافر در سفر و مریض و دردمند در مرض خویمر

واجب ھا  آن ست؛ و بریالزم ن یزیچھا  آن کردند، در آن صورت برحال مرض، فوت 
که  ییھر روز از روزھا یند که از جایت نماین وصیش چنیخووصّی  یست که براین

ا ی م صاع گندمین ی ن را از مالش به اندازهیک فرد مستمند و مسکیاند،  روزه نگرفته
 ، خوراک بدھد.]ا جویک صاع خرما ی

 که بر قضا آوردن روزه توانمند و قادر شدند، به یمار،] زمانیب و [افراد مسافر و
و  یسالمت یروزھا ی ] و به اندازهوطن اقامها ی یدر وطن اصلاقامت [ یروزھا ی اندازه

ا مرض، روزه ی، به خاطر سفر یاگر شخص یعنیاورند. [ی، روزه را قضا بیتندرست
ش به دست یخو ی فوت شده یھا روزه یقضا یبرا ییھا نگرفت؛ سپس روزھا و فرصت

و  یسالمت یروزھا ی ض به اندازهیفرد مر یروزه برا یآورد، در آن صورت قضا
وطن ا در ی یوطن اصلاقامتش در  یروزھا ی مسافر به اندازه یاش و برا یتندرست

 ، الزم است. اقامه
ن گرد ییھمانا جا»: یوطن اصل«و  ده است؛ خواه در یاست که شخص در آن، ُمَتوِطّ

است که  ییھمانا جا»: وطن اقامت«ا ازدواج نکرده باشد. و یآن ازدواج نموده باشد 
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 ت اقامت کرده است.]یشتر، نیا بیمّدت پانزده روز  یشخص در آن برا
ست؛ [بلکه یقضا آوردن آن، شرط ن یدر پ یرمضان، پ ی و در قضا آوردن روزه

 ید پیناگفته نماند که پنج نوع روزه را بارد یرا به صورت پراکنده روزه بگھا  آن تواند یم
 :و پشت سر ھم روزه گرفت یدر پ

  رمضان. ی روزه یادا الف)
 ظھار. ی کّفاره یروزه برا ب)
 قتل. ی کّفاره یروزه برا ج)
 سوگند. ی کّفاره یروزه برا د)
رمضان بدون عذر؛ و جماع کردن در روز رمضان به  ی روزه یشکستن عمد ه)
 قصد.

از ممنوعات در زمان ِاحرام  یه به خاطر ارتکاب برخیرمضان، فد ی روزه یو در قضا
ن َحَرم، شخص یه به خاطر کشتن شکار در سرزمیگزار و فد ا عمرهی یحاج یبرا

 ا به طور پراکنده گرفتن آن، مختار است.]یگرفتن روزه  یدر پ یپ یدار برا روزه
ر افکند که یبه تأخ آنگاهرمضان را تا  ییام قضای، قضا آوردن ایفرد چه چنانو اگر 
مقّدم گرداند [و نخست » قضاء«را بر » اداء«د، در آن صورت یگر فراسیرمضان د

ش را قضا آورد] و به یخو ی فوت شده ی رد و پس از آن، روزهیرا روزه گ یرمضان کنون
 گردد. یالزم نم یا هیفد یر در قضا آوردن آن، بر ویسبب تأخ

ر و َزھوار دررفته]، یار پی[سالخورده و فرتوت و بس» یرزن فانید و پرمریپ« ی* و برا
الزم است ھا  آن رند و در عوض روزه، بریدرست است که در ماه رمضان روزه نگ

از گندم  نصف صاعرمضان،  یھر روز از روزھا ین طور که به جایبپردازند؛ ا» هیفد«
ک یمت یقا یو  ا خرمایک صاع از جو یا یاز گندم؛ و  مت نصف صاعیقا یا آرد آن و ی[

شود  یگفته م ی، به کس»یخ فانیش«ا خرما را] بپردازند. [ناگفته نماند که یاز جو  صاع
ش یخو یر رمضان، توان روزه گرفتن را نداشته باشد و تا آخر زندگیکه در رمضان و غ

ورده و رزن سالخیرمرد و پیپ«را نداشته باشد؛ و حکم ھا  آن ز توان قضا آوردنین
که زنده  یتا زمان یعنیاست که نذر کند که کّل زمانه را [ ی،] به سان [حکم] کس»یفان

بعدھا، توان روزه گرفتن را از دست بدھد و پا به ضعف و  یرد، ولیاست،] روزه بگ
 ه بپردازد.]ینذر، فد یھا ھر روز از روزه یز به جاین ین فردیبگزارد؛ [چن یسست

 ی] به خاطر فقر و تنگدستید ولیه الزم گردیپرداخت فد ی[بر کسان چه چنانو اگر 
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ه]، از یفد ی، توان پرداخت آن را نداشتند، در آن صورت [به جایو دشوار یو سخت
ش یخو یھا یرات و کوتاھیخداوند بلندمرتبه، آمرزش و مغفرت و عفو و گذشت از تقص

 بطلبد.
 ی ا کّفارهیظھار و  ی کّفارها یقتل [ ی ا کّفارهیسوگند،  ی ، کّفارهیو اگر بر کس

را  یا افت تا با آن، بردهیرا] ن یو مال یی[دارا ید و ویروزه] واجب گرد یشکستن عمد
 ین در حالیرا جامه بپوشاند؛] و ا یا ا برھنهیرا خوراک دھد و  یا ا گرسنهیآزاد کند [و 

[سالخورده و فرتوت و  »شيخ فاين«ده، یکفاره واجب گرد یکه بر و یاست که فرد
که آنگاه  ش] روزه نگرفت [تایخو ی کفاره یا [برایر و زھوار دررفته] است؛ و یار پیبس

ز یاو جا یه برایر و فرتوت و سالخورده و زھوار دررفته شد،] در آن صورت فدیپ
 باشد. یر خود مینجا روزه بدل از غیرا در ایباشد؛ ز ینم

نفل  ی که روزه یکس یخوردن روزه برا -] /وسفی[از امام ابو یتیبنا به روا -و 
قضا  یگریواجب است که آن را در روز د یباشد؛ [و بر و یز میگرفته، بدون عذر جا

ٰنا: الٰ؛  ج َدَخَل انلَّيِبُّ «د: یگو لشهیآورد. عا
ْ
ٌء؟ َ�ُقل ٰذاَت يَْوٍم فَٰقاَل: َهْل ِعنَْدُ�ْم يَشْ

ٰنا: يٰا رَُسْوَل اهللاِ 
ْ
ْ ِاَذْن ٰصائٌِم؛ ُ�مَّ ايَٰت يِفْ يَْوٍم آَخَر، َ�ُقل ْٰنا ِحيٌْس؛ فَٰقاَل: ج فَٰقاَل: ِاِ�ّ

َ
! اُْهِدَي ِايل

ٰساَو ٰزاَد  »اَِرِ�يِْه، فَلََقْد اَْصبَْحُت ٰصائِماً فَاََ�َل  (مسلم و  »َو لِٰ�ْن اَُصْوُم يَْوماً َماكٰنَهُ «: ییالِنّ
خوردن  یبرا یزیا در نزد شما چیوارد خانه شد و فرمود: آ ج امبریپ یروز«)؛ یینسا

گر آمد و ید یام. سپس در روز ر. فرمود: پس من روزهیم: خیشود؟ گفت یافت می
شده است. فرمود: آن را شکش یه پیبه رسم ھد یما سوپ یرسول خدا! برا یم: ایگفت

 ییت نسای. و در روا»ت روزه کرده بودم؛ پس از آن خوردیامروز ن ینشانم بده؛ به راست
 ».]گر را روزه خواھم گرفتید یآن، روز یبه جا یول«  ن وارد شده است:یچن

زبان، عذر به یھمان و میم یخوردن روزه،] برا ی، براییرایو پذ یھمانی[م افتیضو 
ش را به خاطر یخو ینفل ی توانند روزه یزبان میھمان و میم یعنی[ د؛یآ یشمار م

د؛ یپس از زوال خورش ید بخورند؛ ولیش از زوال خورشی، تا پییرایو پذ یھمانیم
از پدر و  یکی یش را نخورند، مگر آن که در عدم خوردن روزه، نافرمانیخو ینفل ی روزه

واال و  ی ده و بھرهین فایبه خاطر ا یاو مژده و بشارت یمادر وجود داشته باشد؛] و برا
 ارجمند وجود دارد.

اش را خورد، در آن صورت بر  روزه - یتیدر ھر حال و وضع -دار  و ھرگاه فرد روزه
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که در آنگاه  گردد؛ مگر یاش را در آن خورده است، الزم م که روزه یآن روز یقضا یو
اش را شکست، در آن  که در آن پنج روز اگر روزهرا شروع کند [ ینفل ی ، روزهپنج روز

دو روز : ] آن پنج روز عبارتند ازگردد؛ و  یالزم نم یآن پنج روز بر و یصورت قضا
د قربان]؛ از یپس از ع ١٣و  ١٢و  ١١[=  قیام تشریسه روز ا؛ و د قربانیعو  د فطریع
 -ت یبنا به ظاھر روا -د، در آن صورت ین روزھا را فاسد گردانیا ی ن رو ھرگاه روزهیا

 گردد. و خداوند داناتر است. یالزم نم یبر وھا  آن یقضا





 

 
 
 
 
 

به نذر  یکه وفا یرامون مواردیباب: پ
 ی ل: روزهیها الزم است؛ از قب در آن

 ها ر آنیو غ ی، نماز نذر ینذر 



 

 
وِم  َمنُذورِ  ِمن ِبه الَوَفاءُ  ُم َیلِز  َما َباُب  َالةِ  َو  الصَّ  َنحِوِهَما َو  الصَّ

وٍط  ثََالثَةُ  ِ�يهِ  ِاجتََمعَ  ِاَذا بِه الَوفَاءُ  لَِزَمهُ  ،َشيئًا نََذرَ  ِاَذا ن :رُشُ
َ
 ِجنِسه ِمن يَُّ�ونَ  أ

ن وَ  ؛َواِجٌب 
َ
ن وَ  ؛َمقُصوًدا يَُّ�ونَ  أ

َ
  وَ  بِنَذرِه الوُُضوءُ  فََاليَلِزمُ  .َواِجبًا لَيَس  يَُّ�ونَ  أ

َ
 ال

  وَ  اتلَِّالَوةِ  َسجَدةُ 
َ

  وَ  الَمِر�ِض  ِ�يَاَدةُ  ال
َ

 َواالِعِتاَكِف  بِالِعتِق  يَِصحُّ  وَ  ؛بِنَذرَِها الَواِجبَاُت  ال
الةِ  ومِ  الَمفُروَضةِ  َغ�ِ  َوالصَّ إِن ؛َوالصَّ

و ُمطلًَقا نَذًرا نََذرَ  فَ
َ
 الَوفَاءُ  لَِزَمهُ  ،وُِجدَ  وَ  �رَِشٍط  ُمَعلًَّقا أ

 .بِه
يَّامِ  وَ  الِعيَديِن  َصومِ  نَذرُ  َصحَّ  وَ 

َ
ُب  وَ  الُمختَارِ  يِف  التَّرِش�ِق  �  إِن وَ  ؛َقَضاُءَها وَ  فِطُرَها َ�ِ

هُ  ،َصاَمَها
َ
جَزأ

َ
لَغينَا �َ و .احلُرَمةِ  َمعَ  أ

َ
َمانِ  تَعِي�َ  أ رَهمِ  َوالَماَكنِ  الزَّ  َصومُ  هُ َ�يُجِزئُ  َوالَفِق�ِ  َوادلِّ

َداَءُهَما نََذرَ  بِِمرصَ  َر�َعتَ�ِ  َصَالةُ  ِزئُهُ�  وَ  ؛َشعبَانَ  َصومَ  نَذرِه َعن رََجَب 
َ
ةَ  أ ُق  ؛بَِمكَّ  َواتلََّصدُّ

  َ�يَّنَه ِدرَهمٍ  َعن بِِدرَهمٍ 
َ

ُف  هل   �رَِشٍط  انلَّذرَ  َعلََّق  إِن وَ  ؛ِلَعمٍرو بِنَذرِه ،الَفِق�ِ  لَِز�دٍ  َوالرصَّ
َ

 ال
 .رَشِطه وُُجودِ  قَبل َ�َعلَه َما َعنهُ  ُ�ِزئُه



 

 
ل: یها الزم است؛ از قب به نذر در آن یکه وفا یرامون مواردیباب: پ

 ها ر آنیو غ ی، نماز نذرینذر ی روزه

ف یدر تعر راغب اصفهاين ».ترساندن« یعنیگردد؛  یبرم »انذار«به  »نذر«[اصل 

است به خاطر واقع شدن  یر واجبیز غیدن چی، واجب گرداننذرگفته است:  »نذر«
 .یکار

 یریخود را ُملزم به عبادت و کار خ یآن است که مسلمان »نذر«گر، ید یریبه تعب
 یمثال: مسلمان یکرد، بر او واجب نبود. برا ید که اگر خود را ملزم به آن نمیبنما

خدا بر  یخواندن ده رکعت نماز را برا«ا ی» شدمن نذر با ک روز روزه، بری: «دیگو یم
 و...» مینما یخود واجب م

ۡو ﴿ د:یفرما یت نذر میخداوند بلندمرتبه در مورد مشروع
َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن �َّ

َ
ٓ أ َوَما

َ ٱنََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ  ا ھر ید یشو یرا که متحمل م یا نهیو ھر ھز« ]٢٧٠[البقرة:  ﴾ۥۗ َ�ۡعلَُمهُ  �َّ
 .»داند یگمان خدا آن را م ید، بیریگ یرا که بر گردن م ینذر

ِ ﴿ د:یفرما یز میو ن ْ ب وَّفُوا ْ نُُذورَُهۡم َوۡ�َطَّ ْ َ�َفَثُهۡم َوۡ�ُوفُوا  ﴾٢٩ۡلَعتِيقِ ٱ ۡ�َۡيِت ٱُ�مَّ ۡ�َۡقُضوا
وفا کنند و ش یخو یھا را از خود برطرف سازند و به نذرھا ید آلودگیبعد از آن با« ]٢٩[الحج: 

 .»ندیرا طواف نما یو گرام یمیقد ی خانه

ِ ﴿ش کرده و فرموده است: یز وفاکنندگان به نذر را ستایو خداوند ن  �َّۡذرِ ٱيُوفُوَن ب
هُ   یکنند و از روز یبه نذر خود وفا م« ]٧[اإلنسان:  ﴾٧ُمۡسَتِطٗ�� ۥَوَ�َخافُوَن يَۡوٗما َ�َن َ�ُّ

 .»ر استیآن گسترده و فراگ یھراسند که شّر و بال یم

يُِطْعُه، َو َمْن نََذَر اَْن «فرمود:  ج امبرید: پیگو یم لشهیوعا
ْ
َمْن نََذَر اَْن يُِّطيَْع اَهللا فَل

 ٰ ْعِصيَُه فَال ھر کس نذر کرد که «و ابن ماجه)؛  یی، نسای، ابوداود، ترمذی(بخار »يِْعِصهِ  �َّ
خدا  یکند؛ و ھر کس نذر کرد که نافرماند از او اطاعت یخدا را اطاعت کند، پس با

 .]»او را نکند یکند، نافرمان
گردد که در  یالزم م یبر و یبدان در صورت یرا نذر کند، وفا یزی، چیھرگاه فرد
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 نذر، سه شرط جمع شده باشد:
وجود داشته باشد [ھمچون روزه  ین که از جنِس مورد نذر کرده شده، واجبیا -١

 و نماز.]
 کرده شده، به ذات خود مقصود و مطلوب باشد. ن که مورد نذریا -٢
 ش از نذر، واجب نباشد.ین که مورد نذر کرده شده، پیو ا -٣

را که وضو یست؛ [زیبدان الزم ن ینذر شود، وفا وضو گرفتنن رو، ھرگاه یاز ا
 ست.] یگرفتن، به ذات خود مقصود ن

ش یتالوت پ ی را که سجدهیست؛ [زیح نیصح تالوت ی سجدهن نذر کردن یو ھمچن
ن یرا که از جنس ایست؛ [زیدرست ن ماریادت بیعاز نذر ھم واجب است؛] و نذر کردن 

 وجود ندارد.] ینذر، واجب
ش از نذر ھم یپ ھا، آن را کهیست؛ [زیز درست نین واجب یزھایچو نذر کردن 

 واجب ھستند.]
ن نذر ین[و ھمچ ر فرضیغ ی روزهو  نمازو  اعتکاف، آزاد ساختن برده یو نذر برا

نذر ، یفرد چه چنان] درست است. و اگر وانیانفاق و صدقه با مال و ذبح ح یبرا
به نذر  یافته شد، در آن صورت وفایز ینمود و مورد نذر ن نذر معّلق به شرطا ی، مطلق

 بر نذرکننده، الزم است.
 :است که عبارتند از یانواع مختلف یدارا» نذر«[به ھر حال، 

 ی، مسلمانیزیچ ی آن است که بدون مقدمه و بدون مالحظه نذر مطلق: -١
ده نفر  یغذا برا ی هیتھ«ا ی ؛»سه روز روزه بر من نذر واجب باشد«د: یبگو

به آن  ین نوع نذر، آن است که وفایا یحکم شرع ».مستمند بر من نذر گردد

ۡوفُواْ بَِعۡهِد ﴿د: یفرما یرا خداوند میواجب است؛ ز
َ
ِ َوأ  ]٩١[النحل:  ﴾إَِذا َ�َٰهد�ُّمۡ  ٱ�َّ

 .»دید، به تعّھد خود وفا کنینمود یھر گاه در مقابل خدا، تعّھد«
خداوند بر من  یبرا ید: نذریبگو ی: آن است که مسلماننیرمعینذر مطلق غ -٢

ن نوع نذر آن است که حداقل ید. حکم ایرا مشخص ننما یواجب شود؛ و مورد
ده نفر مستمند را انجام  یغذا برا ی هیتھ یعنیسوگند،  ی کّفاره ی به اندازه
ن نشده باشد، یکه مع یکّفاره و نذر«است:  فرموده ج را رسول خدایبدھد؛ ز

 .مسلم». سوگند است ی کّفاره
 است. یبه آن کاف یوفا یبرا یند: حداقل عبادت و احسانیگو یاز علماء م یو برخ
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اگر مادرم : «دیبگو ین که کسی؛ مانند اخداوند ارتباط دارد ی که با اراده ینذر -٣
 یحکم شرع ».افت، ده ھزار تومان صدقه بر من نذر باشدیشفا  یمارین بیاز ا
مادرش از  چه چنانن حال یآن است که مکروھند؛ و در ع یین نذرھایچن

دا یبه نذر بر او واجب است؛ اما اگر مادرش شفا پ یافت، وفای یبھبود یماریب
 ست.یبر او واجب ن ینکرد؛ نذر

؛ به عنوان مثال: است یگریاز طرف د ید و موکول به انجام کاریکه مق ینذر -٤
، صد ھزار یرا تو انجام داد یکشاورز یکارھا ی اگر امسال ھمه: «دیبگو یکس

 ».تومان صدقه بر من نذر باشد
سوگند را  ی د کّفارهیآن است که اگر به آن عمل نکند، با یین نذرھایحکم چن

ست و یح نینذر صح یبه ھنگام خشمناک: «فرموده است ج خدارا رسول یبپردازد؛ ز
 د.یسع ُسنن». سوگند است ی آن، کّفاره ی کّفاره
ن که نذر کند که آبرو و ی؛ مانند اتیانجام کار حرام و معص ینذر کردن برا -٥

 ین نذر، نوعیا بر خود نذر کند که نماز نخواند؛ ایدار کند،  را لّکه یکیت یثیح
نذرھا آن است که عمل کردن  نگونهیا یناروا است و حکم شرع یگر از نذرھاید

 را رسول خدایت و گناه است؛ زیحرام و نامشروع و معص ھا، آن و وفا نمودن به
اطاعت خداوند نذر نموده است به نذر خود  یکه برا یکس« فرموده است: ج

». نکند یاو نذر کرده است، او را نافرمان ینافرمان یکه برا یوفا کند و کس
 مسند احمد. و یترمذ

؛ که خداوند حالل و مباحشان نموده است ییزھایم چینذر نمودن در مورد تحر -٦
ھا  آن ک ازیچ یوه بر من حرام باشد و... ھیا مید: خوردن برنج یمانند آن که بگو

که زنش را بر  یشوند. کس ی، حرام نمیدن روابط ھمسریبه جز حرام گردان
نذر  ی کند و کّفاره یرا عمل» ظھار« ی کّفاره یستیاگرداند، ب یخود حرام م

 است. نقض سوگند ی کفارهگر، ھمان ید یزھایدن چیحرام گردان یبرا
ستند، ین ج عت رسول خدایت خداوند و بر اساس شریکه در جھت رضا ییو نذرھا

 یک مردان، حرام و نامشروع ھستند. برایبزرگان و ارواح ن ی مقبره یمانند: نذر برا
دا یشفا پ یمارین بیآقا و سرور من! اگر مادرم از ا یا«د: یبگو یمثال: حرام است کس

ا ده ھزار تومان را صرف یرا بر سر قبر تو ذبح کنم؛  یکند، بر من نذر باشد که گوسفند
ر و یل شدن به عظمت و تأثیقا ینذرھا، نوع نگونهیارا یز ؛»میگنبد و بارگاه تو بنما
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 دھد. یر مییخداوند است و جھت عبادت را از خالق، به مخلوق تغر یغ یبرا ییتوانا
د یرا انجام دھد و سپس نتوانست به آن وفا کند، با یو ھر کس نذر کرد عبادت

اَرُة انلَّْذِر، «فرمود:  ج امبرید: پیگو سسوگندش را بدھد؛ عقبة بن عامر ی کفاره َكفّٰ
َِمْ�ِ  اَرُة ايلْ  .»سوگند است ی نذر، ھمان کّفاره ی رهکّفا«)؛ یی(مسلم و نسا »َكفّٰ

د نذرش را یو سرپرست او با ّی و ھر کس نذر کرد و قبل از وفا کردن به آن مرد، ول

يِفْ نَْذٍر اٰكَن يلَعٰ  ج ِاْستَْفيٰت َسْعُد ْ�ُن ُعٰباَدَة رَُسْوَل اهللاِ «د: یگو بابن عباسانجام دھد؛ 
ِه تُُوفِّيَْت َ�بَْل اَْن َ�ْقِضيَُه. قٰاَل رَُسْوُل اهللاِ  ، مسلم، ابوداود، ی(بخار »فَاقِْضِه َ�نْٰها ج اُِمّ

که بر  ینذر ی درباره ج امبریاز پ سسعد بن عبادة«و ابن ماجه)؛  یی، نسایترمذ
فرمود: به  ج امبریال کرد. پبدان فوت کرده بود سؤ یگردن مادرش بود و قبل از وفا

 .]»او، آن را انجام بده یجا
د قربان ید فطر و عیع یروزھا ی نذر کردن روزه -ده یبنا به قول مختار و برگز -و 

به روزه گرفتن  یاگر فرد یعنی، درست است؛ [قیسه روز تشر ی و نذر نمودن روزه
ح است، یصح ینذر و ق نذر کرد،یتشر یا به روزه گرفتن روزھاید و یدو ع یروزھا

عت مقّدس یشر یرد [به جھت نھین روزھا، روزه نگیواجب است که در ا ی] بر ویول
ش را قضا آورد؛ و با وجود یام،] نذر خوین ایھا؛ و پس از ا اسالم از روزه گرفتن در آن

ت ین روزھا را روزه گرفت، باز ھم به ھمراه حرمت، او را کفایا چه چنانن، اگر یا
 کند. یم

ن ییتع] و ینگی[پول و نقد ن درھمییتع، ن مکانییتع، ن زمانییتعنذر،  ی هیدر قضو 
 ماه شعبانن رو، اگر نذر کرد که یم؛ از ایاعتبار نمود یرا لغو و ب ر و مستمندیشخص فق
کند. و اگر نذر کرد  یت میاو را کفا روزه گرفتن ماه رجبرد، در آن صورت یرا روزه بگ

مکرمه بگزارد، در آن صورت گزاردن دو رکعت نماز در  ی مکهکه دو رکعت نماز در 
را  یدر ھم مشّخص و معلومنذر کرد که  چه چناند. و اگر ینما یت می، او را کفا»مصر«

ت یر مشّخص، او را کفایغ ید، در آن صورت صدقه دادن درھمیدر راه خدا صدقه نما
برساند، در آن صورت دادن  ریعمرِو فقکند. و اگر نذر کرد که صدقه را به مصرف  یم

 کند. یت میاو را کفا د مستمندیزصدقه به 
ن گفت: اگر مادرم یمعّلق کرد [و چن یفرد نذر کننده، نذر را به شرط چه چنانواگر 

ش یافت، ده ھزار تومان صدقه بر من نذر باشد،] در آن صورت اگر پیشفا  یمارین بیاز ا
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ن وفا به نذر، او را از یکرد، در آن صورت اش وفا یاز به وجود آمدن شرط، به نذر خو
نذر، پس از به  یرا که ادایت نخواھد کرد؛ [زینذرش [پس از به وجود آمدن شرط،] کفا

ش از به وجود آمدن یباشد؛ نه پ یز میکه نذر بدان تعّلق گرفته جا یوجود آمدن سبب
 آن.]
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 اِالعِتَکاِف  َباُب 

لَواِت  بِالِفعِل  اجلََماَعةُ  ِ�يهِ  ُ�َقامُ  َمسِجدٍ  يِف  بِنِيَِّته اِإلقَاَمةُ  ُهوَ   يِف  يَِصحُّ  فََال  ؛اخلَمِس  لِلصَّ
ُ�َقامُ  َمسِجدٍ 

َ
لوةِ  اجلََماَعةُ  ِ�يهِ  ال ةِ  وَ  ؛الُمختَارِ  ىلَعَ  لِلصَّ

َ
 وَ  ؛بَيِتَها َمسِجدِ  يِف  االِعِتاَكُف  ،لِلَمرأ

َالةِ  َ�يَّنَتهُ  َ�َلٌّ  ُهوَ   .ِ�يهِ  لِلصَّ
قَسامٍ  ثََالثَةِ  ىلَعَ  َواالِعِتاَكُف 

َ
َدةً  ِكَفايَةً  ُسنَّةٌ  وَ  ؛ِالَمنُذور يِف  َواِجٌب  :أ ِخ�ِ  الَعرشِ  يِف  ُمَؤ�َّ

َ
 األ

ومُ  .ِسَواهُ  ِ�يَما ُمستََحبٌّ  وَ  ؛َرَمَضانَ  ِمن ةِ  رَشٌط  ،َوالصَّ قَلُّه وَ  .َ�َقط الَمنُذورِ  لِِصحَّ
َ
ةٌ  :نَفًال  أ  ُمدَّ

  وَ  ؛بِه الُمفىَت  ىلَعَ  َماِشيًا اَكنَ  لَو وَ  �َِسَ�ةٌ 
َ

  ِمنهُ  ُرجُ َ�  ال
َّ

و ؛اَكجلُُمَعةِ  ةٍ يَّ رَش�ِ  حِلَاَجةٍ  إِال
َ
 ةٍ يَّ عِ يَطبِ  أ

و ؛اَكبَلولِ 
َ
وِر�َّةٍ  أ قِ  وَ  رًهاكُ  َظالِمٍ  إِخَراِج  وَ  الَمسِجدِ  اَكِنِهدامِ  رَضُ هِله َ�َفرُّ

َ
 نَفِسه ىلَعَ  َخوٍف  وَ  أ

و
َ
إِن ؛َساَعِته ِمن َغَ�ه َمسِجًدا َ�يَدُخُل  الُماَكبِِر�نَ  ِمنَ  َمتَاِعه أ

 فََسدَ  ،ُعذرٍ  بَِال  َساَعةً  َخَرجَ  فَ
�ُل  وَ  .َغُ�ه بِه ِانَتَ�  وَ  الَواِجُب 

َ
 َ�تَاُجه لَِما ابَليعَ  َعقُدهُ  وَ  نَوُمه وَ  رُشُ�ه وَ  الُمعتَِكِف  أ

و نِلَفِسه
َ
 َوُ�ِرهَ  ؛لِلتَِّجاَرةِ  اَكنَ  َما َعقدُ  ُكِرهَ  وَ  ؛ِ�يهِ  الَمِبيعِ  إِحَضارُ  ُكِرهَ  وَ  ؛الَمسِجدِ  يِف  ِ�يَاهِل  أ
مُت    َواتلَّلَكُّمُ  قُرَ�ةً  اعتََقَده إِن الصَّ

َّ
 وَ  بَِوطئِه َ�َطَل  وَ  ؛َدَواِ�يهِ  وَ  الَوطءُ  َحُرمَ  وَ  ،خِبَ�ٍ  إِال

 .بَِدَواِ�يهِ  بِاِإلنَزالِ 
يًضا اللَيَايِل  لَِزَمتهُ  وَ 

َ
يَّامٍ  ِاعِتاَكِف  بِنَذرِ  أ

َ
يَّامُ  لَِزَمتهُ  وَ  �

َ
 لَم إِن وَ  ُمتَتَابَِعةً  اللَيَايِل  بِنَذرِ  األ

َوايَةِ  َظاِهرِ  يِف  تَاُ�عَ اتلَّ  �َشرَتِِط  لَتَانِ  لَِزَمتهُ  وَ  .الرِّ
َ

ةً  انلُُّهرِ  ِ�يَّةُ  َصحَّ  وَ  .يَوَميِ�  بِنَذرِ  يل  ُدونَ  َخاصَّ
ةً  انلُُهرَ  ینَوَ  وَ  َشهرٍ  ِاعِتاَكَف  نََذرَ  إِن وَ  .اللَيَايِل  وِ  َخاصَّ

َ
ةً  اللَيَايِل  أ تَعَمُل  ،َخاصَّ

َ
  نِيَّته ال

َّ
ن إِال

َ
 أ

حَ   .بِاالِستِثنَاءِ  يرَُصِّ
نَّةِ  بِالِكتَاِب  َمرُشوعٌ  َواالِعِتاَكُف  رَشِف  ِمن ُهوَ  وَ  ؛َوالسُّ

َ
عَمالِ  أ

َ
 .إِخَالٍص  َعن اَكنَ  ِاَذا األ

نَّ  :َ�َاِسِنه ِمن وَ 
َ
ُمورِ  ِمن الَقلِب  تَفِر�غَ  ِ�يهِ  أ

ُ
نيَا أ   انلَّفِس  �َسِليمِ  وَ  ادلُّ

َ
  ِاىل

َ
 ُمالََزَمةَ  وَ  الَمو�

نَ  بَيِته يِف  ِعبَاَدتِه  .حِبِصِنه َواتَلَحصُّ
 ؛حِلَاَجةٍ  َعِظيمٍ  بَاِب  ىلَعَ  َ�تَِلُف  رَُجٍل  َمثَُل  ،الُمعتَِكِف  َمثَُل  :اهللاُ  رمَِحَهُ  َ�َطاءٌ  قَاَل  وَ 

  َ�ُقوُل  فَالُمعتَِكُف 
َ

بَرحُ  ال
َ
 .يِل  يَغِفرَ  َحىتَّ  أ

َ  َما َهَذا وَ  هُ  بِِعنَايَةِ  احلَِق�ِ  لِلَعاِجزِ  تَيرَسَّ
َ

يلّٰ ـلِ  َواحلَمدُ  ؛الَقِديرِ  الَقوِيِّ  َموال ِ
َّ

 َهَدانَا ِه اذل
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  نِلَهتَِدَي  ُكنَّا َما وَ  لَِهَذا
َ

ن لَوال
َ
نَا وَ  َسيِِّدنَا ىلَعَ ؛اهللاُ  َص�َّ  وَ  اهللاُ  َهَدانَا أ

َ
دٍ  َموال  َخاتَمِ  ُ�َمَّ

�َِّته وَ  َصحِبه وَ  آهِل  ىلَعَ  وَ  اَالنِبيَاءِ  هُ  َمن وَ  ُذرِّ
َ

ُل  وَ ؛َواال
َ
لِ  ُسبَحانَه اهللاَ  �َسأ ن �َ ُمتَوَسِّ

َ
َعلَه أ َّ� 

ن وَ  الَكِر�مِ  لِوَجِههِ  َخالًِصا
َ
 .اجلَِسيمَ  اثلََّواَب  بِه ُ�ِزَل  وَ  الَعِميمَ  انلَّفعَ  بِه يَّنَفعَ  أ
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است که در آن عمًال  یدر مسجد -ت اعتکاف یھمراه با ن -: درنگ کردن اعتکاف
مؤذن و امام  یاست که دارا ی[و آن مسجدگردد؛  یپنج گانه برپا م یجماعت نمازھا

بنا به  -گردد  یکه در آن نماز جماعت برپا نم ین رو، اعتکاف، در مسجدیباشد.] از ا

 يِفْ َمْسِجِد «د: یفرما یم ج امبریرا پیست؛ [زیدرست ن -قول مختار 
ّٰ

ٰ ِاْعِتاكَٰف ِاال ال
که در آن، نماز  یسجدست مگر در میاعتکاف ن«به)؛ یش ی(مصّنف ابن اب »مَجٰاَعةٍ 

 .]»گردد یجماعت برگزار م
 یاش، ھمان مکان ند؛ و مسجد خانهیش به اعتکاف بنشیخو ی و زن، در مسجد خانه

 ن و مشّخص نموده است.یینماز، تع یبرگزار یش برایخو ی است که در خانه

است؛ خواه  یزیبر چ یاقامت و ماندگار« یمعندر لغت به  »اعتكاف«[به ھر حال؛ 

ِ ﴿ د:یفرما ین که خداوند میمانند ا ؛»ا بدیکو باشد ین نُتۡم لََها  لَِّ�ٓ ٱ �ََّما�ِيُل ٱَما َ�ِٰذه
َ
أ

مداومت ھا  آن است که بر پرستش ییھا کرهیھا و پ ن چه صورتیا« ]٥٢[األنبیاء:  ﴾٥٢َ�ِٰكُفونَ 
 .»دیکن یم یستادگیو ا

 ت مخصوص. یفیاست به ک یو اقامت مخصوص ی: ماندگاراصطالح شرعو در 
 است. ی، قرآن و سّنت و اجماع اّمت اسالمت اعتکافیمشروعل یو دل

آ�ِفَِ� وَ ﴿د: یفرما یخداوند م ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ لِلطَّ
َ
عِ ٱوَ  ۡلَ�ِٰكفِ�َ ٱأ كَّ ُجودِ ٱ لرُّ [البقرة:  ﴾١٢٥لسُّ

طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده  ید برایمرا پاک کن ی خانه« ]١٢٥
 .»کنندگان

نُتۡم َ�ِٰكُفوَن ِ� ﴿د: یفرما یز میو ن
َ
وُهنَّ َوأ  یو زمان« ]١٨٧[البقرة:  ﴾لَۡمَ�ِٰجِد� ٱَوَ� تَُ�ِٰ�ُ

 . »دینکن یکید با زنانتان نزدیکه در مساجد به اعتکاف مشغول
در ھر ماه رمضان، ده روز آخر را در مسجد اعتکاف  ج امبریو ثابت شده است که پ

د. یست روز در مسجد اعتکاف و اقامت گزیافت، بیکرد و در ھمان سال که وفات  یم
 ، ابوداود و ابن ماجه).ی(بخار
نشست و  یدر ده روز آخر رمضان به اعتکاف م ج امبرید: پیگو لشهیعا
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َقْدِر يِف «فرمود:  یم
ْ
ْلََة ال

َ
ْوا يل َرُّ َٰواِخِر ِمْن َرَمٰضانَ حتَ ْ

َعرْشِ اال
ْ
شب «)؛ یو ترمذ ی(بخار »ال

 .»دیقدر را در ده شب آخر رمضان جستجو کن
اند و اّمت  ز با او و بعد از او، در مسجد اعتکاف کردهیو زنانش ن ج امبریاران پیو 
 ن مطلب، اجماع دارد.]یز بر این یاسالم

 [انواع اعتکاف:]
 و اعتکاف بر سه نوع است:

که نذر  ین، کسیاست که نذر شده باشد؛ [بنابرا یو آن اعتکاف عتکاف واجب؛ا -١
واجب  یند، در آن صورت اعتکاف بر وین که در اعتکاف بنشید به اینما

َمْن «د: یفرما یم ج امبرید. پیالزم است که به نذرش وفا نما یگردد و بر و یم
يُِطْعُه َو َمْن 

ْ
ٰ نََذَر اَْن يُِطيَْع اَهللا فَل ْعِصيَُه فَال (مسند احمد و  »َ�ْعِصهِ  نََذَر اَْن �َّ

د به آن وفا کند و یرا اطاعت کند با یھر کس نذر کند که خدا«)؛ یبخار
ان کند به یو عص یرا نافرمان یاطاعت را انجام دھد؛ و ھر کس نذر کند که خدا

 .»آن وفا نکند و آن را انجام ندھد
من «گفت: سؤال کرد و  ج امبریاز پ سو چون ثابت شده است که عمر بن خطاب

 ج امبریپ ».در مسجد الحرام اعتکاف کنم یت نذر کرده بودم که شبیدر زمان جاھل
 و مسلم] یبخار». به نذرت وفا کن«فرمود: 

باشد.  یمآخر رمضان  ی اعتکاف ده؛ و آن، ]یی[کفا ی اعتکاف سّنت مؤّکده -٢
نشست و  یدر ده روز آخر رمضان به اعتکاف م ج امبرید: پیگو لشهی[عا

َٰواِخِر ِمْن َرَمٰضانَ «فرمود:  یم ْ
َعرْشِ اال

ْ
َقْدِر يِف ال

ْ
ْلََة ال

َ
ْوا يل َرُّ )؛ یو ترمذ ی(بخار »حتَ

 . »دیلة القدر را در ده شب آخر رمضان جستجو کنیل«
آخر  ی ر از نذر و دھهیشود که غ یگفته م ی؛ و به اعتکافاعتکاف مستحب -٣

 باشد. یرمضان م
باشد. [پس اعتکاف نذر، بدون روزه  ی، شرط ماعتکاف نذر، فقط در روزه گرفتنو 

َْعلَُه «د: یفرما یم ج امبریرا پیست؛ زیح نیگرفتن صح  اَْن �َّ
ّٰ

ُمْعتَِكِف ِصٰياٌم ِاال
ْ
لَيَْس يلَعَ ال

باشد مگر آن  یشرط نمبر اعتکاف کننده، روزه «)؛ یھقی(مستدرک حاکم و ب »يلَعٰ َ�ْفِسهِ 
صّحِت اعتکاِف سّنت و مستحب، روزه  ی. و برا»که اعتکاف را بر خود الزم گرداند

 ست.]یگرفتن شرط ن
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ت یکه ن یاست؛ اگر چه کس یزمان ی ک لحظهی، ن وقت نفل در اعتکافیتر کمو 
مّدت و به. [ یاعتکاف کرده، در حال رفتن و عبور [در مسجد] باشد، بنا به قول ُمْفتٰ 

حداقل مّدت نفل در آخر رمضان است؛ و  ی : ھمانا اعتکاف دھهسّنت در اعتکاف
 وجود ندارد. ی، حّد حداکثر آن یاست؛ و برا یزمان ی ک لحظهی، اعتکاف

 باشد که عبارتند از: ین امر در اعتکاف، مستحب میو انجام چند
 د.یسخن نگو یکیر و نیجز به خ -١
 یاست برا مسجدالحرامند؛ و آن یرا برگزن مساجد یش، بھتریاعتکاف خو یبرا -٢

که در  یکس یاست برا یمسجد نبوکه به مکه اقامت دارد؛ سپس  یکس
که به ُقدس  یکس یاست برا یمسجداالقص آنگاهمنوره اقامت دارد؛  ی نهیمد
 است.  مسجد جامعف، اقامت دارد؛ سپس یشر

و  ج امبراکرمیم و اذکار مأثوره و درود خواندن بر پیبه تالوت قرآن کر -٣
 مشغول باشد.] یو علم ینیکتب د ی مطالعه

 ُمعتکف است:] یرون شدن از مسجد برایب ی که مباح کننده یی[عذرھا
 ن امور:یا یرون نشود مگر برایفرد اعتکاف کننده از مسجد ب

[ھمچون گزاردن نماز جمعه و  یشرع یازھاین یرون شدن از مسجد برای* ب
که اعتکاف کننده  یدر مسجد چه چنانن رو، اگر یقربان. از اد فطر و یدو ع ینمازھا

خواندن  یتواند برا یشد، در آن صورت م یدر آن به اعتکاف نشسته بود، جمعه برپا نم
 نماز جمعه، به مسجد جامع برود.]

[ھمچون دفع  یعیو طب یبشر یازھایعذرھا و ن یرون شدن از مسجد برایا بی* 
غسل  یتواند برا یاز جنابت و از ِاحتالم؛ پس معتکف مشاب و مدفوع و غسل کردن یپ

رون شود، به شرط آن که در یشاب و مدفوع از مسجد بیحاجت، پ یقضا یجنابت و برا
 ش، درنگ نکند.]یحاجت خو یخارج از مسجد به جز در حّد قضا

ران شدن مسجد؛ ی؛ ھمچون ویضرور یعذرھا یرون شدن از مسجد برایا بی* 
که فورًا به  یران شدن مسجد، از مسجد خارج شد؛ البته به شرطیبه ھنگام و یعنی[
 گر برود؛] ید یت اعتکاف، به مسجدین

کتاتور و خودکامه و ُمستبد، او را به زور و ِاعمال فشار از یظالم و د ین که فردیو ا
 گزاردن نماز یبرا ید؛ و اھل مسجد پراکنده و متفرق گردند [و کسیمسجد خارج نما

 جماعت در مسجد حاضر نگردد؛]
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ش یخو یا کاالیسرکشان و دشمنان، بر جان  ی هین که اعتکاف کننده، از ناحیو ا
ن رو، یم و ترس داشته باشد؛ از ایبماند]، ب یکه در مسجِد محِل اعتکاف باق ی[در صورت

گر بروند و در آنجا ید یت اعتکاف،] به مسجدیتوانند فورًا [به ن یم ین افرادیچن
 آن که اعتکافشان باطل شده باشد.] یعتکف شوند، [بم

رون شد، در آن یاز مسجد ب یفرد اعتکاف کننده، بدون عذر، ساعت چه چنانو اگر 
ان یرواجب [ھمچون نفل] به پایگردد و اعتکاِف غ ی] فاسد میصورت اعتکاِف واجب [و

 وجود ندارد. یاعتکاِف مستحب و نفل، حّد  یرا برایرسد؛ [ز یم
ن صورت از یرون شد، در ایاز مسجد ب یا ناگفته نماند که اگر بدون عذر، لحظه

و امام  /وسفیامام ابو یگردد؛ ول یاعتکافش فاسد م /فهیدگاه امام ابوحنید
شتر از نصف روز یگردد مگر آن که ب ین باورند که اعتکافشان فاسد نمیبر ا /محمد

 خارج از مسجد باشد.]
 ام اعتکاف.]یدر ا* خوردن اعتکاف کننده [

 ام اعتکاف.]یدن اعتکاف کننده [در ای* نوش
 ام اعتکاف.]یدن اعتکاف کننده [در مسجد و در ای* خواب
که  ییزھایز است تا در مسجد، به داد و ستد آن چیاعتکاف کننده جا  فرد ی* و برا

س را در از دارند بپردازد؛ [اّما بدان شرط که کاالھا و اجنایاش بدان ن خود و خانواده
 مسجد حاضر نکند.

 مکروھات اعتکاف:
 باشد:] یکننده، مکروه م فرد اعتکاف یل برایانجام امور ذ

 یعنیباشد؛ [ یدن کاالھا و اجناس مورد معامله در مسجد مکروه می* حاضر گردان
که خود و  ییزھایز است که در مسجد به داد و ستد آن چیفرد اعتکاف کننده جا یبرا

اجناس را در مسجد  از دارند بپردازد، اّما بدان شرط که کاالھا ویاش بدان ن خانوده
دن کاالھا و اجناس مورد معامله در مسجد، مکروه یرا حاضر گردانیحاضر نکند؛ ز

 باشد.] یم
داد و ستد  ی ، معاملهی* و مکروه است که در مسجد به جھت تجارت و بازرگان

ا حاضر یکاال و جنس مورد تجارت را در مسجد حاضر نموده باشند و  رد؛ [خواهیانجام گ
 نکرده باشند.]

ن اعتقاد که [جزء اعتکاف و] باعث تقّرب و یدن بدیگز ی* و سکوت و خاموش
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به اعتقاد تقّرب و  یاگر سکوت و خاموش یشود، مکروه است؛ [ول یبه خداوند م یکینزد
ن وجود، سخن یست؛ و با این یتیکراھ یخدا نبود، پس در سکوت و یبه سو یکینزد

ست؛ البته مشروط بر آن که جز یو مخالف اعتکاف ن یز، منافیام اعتکاف نیگفتن در ا
حاالت، ممنوع و  یح در تمامیزشت و قب یھا را که گفتن سخنید؛ زیر سخن نگویبه خ

 قدغن است.]
 بر شخص اعتکاف کننده، حرام و ناروا است:] ی[چه موارد
 یھا زه بخشیبا زن و مقّدمات و انگ یاعتکاف کننده، جماع و ھمبستربر شخص 

را خداوند یجماع [چون لمس کردن به شھوت و بوسه،] حرام و ناروا است؛ [ز

نُتۡم َ�ِٰكُفوَن ِ� ﴿ د:یفرما یم
َ
وُهنَّ َوأ که در  یو در حال« ]١٨٧[البقرة:  ﴾لَۡمَ�ِٰجِد� ٱَوَ� تَُ�ِٰ�ُ

ن رو، اگر شخص اعتکاف کننده ی. از ا»دینکن یکید، با زنان نزدیا مساجد به اعتکاف نشسته
 یا از رویکرد، و [ یکیا قصد با ھمسرش] جماع و نزدی یفراموش یا روز، از رویدر شب 

دن و در آغوش یجماع [ھمچون لمس کردن، بوس یھا زه بخشیشھوت،] مقّدمات و انگ
گردد  یرا انجام داد و ِانزال شد، در آن صورت اعتکافش باطل م شھوت] یگرفتن از رو

ن که ینذر کرد به ا یکس چه چناناورد.] و اگر ی[و بر او الزم است تا اعتکافش را قضا ب
ز به یالزم است تا شِب [آن روزھا را] ن یند، در آن صورت بر ویچند روز به اعتکاف بنش

 ز داخل است.]ینھا  آن یھا وزھا، شبدر نذر اعتکاف ر یعنیند؛ [یاعتکاف بنش
ند، در آن ین که چند شب به اعتکاف بنشینذر نمود به ا یفرد چه چنانو اگر 

الزم است تا  یند؛ [و بر ویز به اعتکاف بنشیرا] نھا  آن الزم است تا [روز یصورت بر و
ظاھر بنا به  -ند؛ اگر چه یاعتکاف بنش به یدر پ یپآن چند شبانه روز را] به صورت 

 را در اعتکاف شرط نکرده باشد.» یدر پ یپ«د یق -ت یروا
اعتکاف دو شب الزم  یاعتکاف دو روز را نذر کرد، در آن صورت بر و یو اگر فرد

ھا نباشد،  ت اعتکاف روزھا را بکند و ھدفش اعتکاف شبین که تنھا نیگردد؛ و ا یم
ھا  ند، نه شبیاعتکاف بنشت کرد که فقط روزھا را به ین یاگر فرد یعنیدرست است؛ [

 ح است.]یتش صحیرا؛ در آن صورت ن
اعتکاف روزھا  ند و تنھایک ماه را به اعتکاف بنشینذر کرد که  یفرد چه چنانو اگر 

باشد مگر  یمعتبر نم یت ویت نمود، در آن صورت نیآن ماه را ن یھا ا اعتکاف شبیو 
 د.یآن ماه را استثناء نما یا روزھایھا  آن که با صراحت و وضوح، اعتکاف شب

باشد؛ [خداوند  یاز] قرآن و سّنت، مشروع م ینیل و براھی، بنا به [دالاعتکافو 
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آ�ِفَِ� وَ ﴿ د:یفرما یبلندمرتبه م ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ لِلطَّ
َ
عِ ٱوَ  ۡلَ�ِٰكفِ�َ ٱأ كَّ ُجودِ ٱ لرُّ [البقرة:  ﴾١٢٥لسُّ

نُتۡم َ�ِٰكُفوَن ِ� ﴿ د:یفرما یز می؛ و ن]١٢٥
َ
وُهنَّ َوأ  . ]١٨٧[البقرة:  ﴾لَۡمَ�ِٰجِد� ٱَوَ� تَُ�ِٰ�ُ

َٰواِخِر ِمْن  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «ند: یگو لشهیو عا سرهیو ابوھر
ْ

َعرْشِ اال
ْ
اٰكَن َ�ْعتَِكُف يِف ال

 اَْن تََوفّٰاُه اُهللا تَٰعايلٰ 
ٰ

َمِدْ�نََة ِايل
ْ
 یاز زمان ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »َرَمٰضاَن ُمنُْذ قَِدَم ال

 .] »نشستند ینه آمدند تا وقت مرگ، ده شب آخر رمضان را به اعتکاف میکه به مد
که  ین اعمال و کردار است؛ البته در صورتین و بھتریتر فیشر ی ، از زمرهاعتکافو 
 یھا تیھا و خصوص یژگیاز و یبرخصداقت و اخالص و اعتقاد و عمل باشد. و  یاز رو

 :ن کهیاعتکاف، عبارتند از ا
گردد و نفس انسان به  یم یو تھ ی، خالیویدر اعتکاف، قلب از َرتق و َفتق امور دن

و  ی، احکام و دستورات شرعینبو یھا م و آموزهی، تعالین الھی[اوامر و فرام یسو
ن] خداوند یآفر بخش و سعادت یتعال یھا و فرموده یقرآ یم واالیق و مفاھیحقا

به عبادت و پرستش خدا در  یبندیشود و مالزمت و پا یم و منقاد میبه، تسلبلندمرت
 گردد. یدا نمودن به پناھگاه خدا حاصل میت پیاش و پناه گرفتن و مصون خانه

 د:ی] گوبابن عباساز شاگردان  /یرباح تابع یعطاء [بن اب
 ی به دِر دروازه یازین یاست که برا یوصف فرد اعتکاف کننده به سان وصف کس«

د؛ اعتکاف کننده یرفت و آمد و آمد و شد نما ی] بزرگیشوایا رھبر و پیر و یا وزی[پادشاه 
کنم تا  ین جا [مسجد] حرکت نمیاز ا«د: یگو ین میا با زبان حال و قال] چنی[گو

 ».دیخداوند مرا ببخشا
ر و نگارش یبود که [تحر یان شد، عبارت از] آن مواردیکه ب ین [احکام و مسائلیو ا

که سرپرست،  یت و توّجه خداوندیالبته با عنا -مقدار  یناتوان و ب ی بنده یھا] برا آن
 د.یآسان و فراھم گرد -رومند و تواناست ین

ن [نعمت] رھنمون فرمود و اگر [لطف یم که ما را بدیرا سپاسگزار یین رو، خدایاز ا
فرمود و]  یت نمیق عنایامبران ما را توفیم] خدا [نبود و توسط پیق و فضل کریعم

 م.یآورد یت فراچنگ نمینمود، ھدا یرھنمودمان نم
امبران یپ ی کننده که ختم ج ما، حضرت محمد یو درود و سالم خدا بر سرور و آقا

 که یامبر و کسانیاران و فرزندان پین درود و سالم بر خاندان، یخدا است؛ و ھمچن
ند. و دست به دامان [لطف ینما یحرکت مھا  آن روش و منشرا دوست دارند و بر ھا  آن



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٥١٨

ن یم تا ایخواھ یم و از او میشو یم] خداوند پاک و بلندمرتبه میق و فضل کریعم
ش قرار دھد؛ و یشگر خویذات بخشنده و بخشا یرضا و خوشنود یمباحث را تنھا برا

بزرگ  یآن، ثواب و پاداشر برساند و با یفراگ یده و نفعیآن، [به مردمان] فا ی لهیبه وس
 و سترگ، ببخشد. 
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َکاة ِکَتاُب   الزَّ

 َمالٍِك  ُملَكٍَّف  ُمسِلمٍ  ُحرٍّ  ىلَعَ  رَِضت؛ فُ َ�ُصوٍص  لَِشخٍص  َ�ُصوٍص  َمالٍ  تَمِليُك  ِ�َ 
و ايًّ ُحلِ  اَو ترًِبا لَو وَ  نَقدٍ  ِمن نِلَِصاٍب 

َ
و ةً يَ آ�ِ  أ

َ
ُ  َما أ  َعن فَاِرٍغ  جِتَاَرةٍ  ُعُروِض  ِمن َمتَهي�ِ  يَساوِ �

 .ًرايتَقدِ  لَو وَ  نَامٍ  ةِ يَّ االَصلِ  َحاَجِته َعن وَ  ِن يادلَّ 
َدائَِها وُُجوِب  رَشُط  وَ 

َ
نُ  :أ

َ
صِ�ِّ  انلَِّصاِب  ىلَعَ  احلَولِ  َحوال

َ
ا وَ  ؛األ مَّ

َ
ثنَاءِ  يِف  الُمستََفادُ  أ

َ
 أ

 يُ  وَ  ُ�َا�ِسه إىِل َضمُّ يُ �َ  ،احلَولِ 
ِّ

صِ�ِّ  احلَولِ  بِتََمامِ  َزيك
َ
ستُفِ  َسَواءٌ  ؛األ

ُ
و بِِتَجاَرةٍ  دَ يأ

َ
و اٍث �َ مِ  أ

َ
 أ

ل لَو وَ  ه�ِ غَ   .َصحَّ  �لِِسن نَِصاٍب  ُذو َعجَّ
ةِ  رَشُط  وَ  َدائَِها ِصحَّ

َ
َدائَِها ُمَقاِرنَةٌ  ةٌ يَّ �ِ  :أ

َ
و ِلهيَو�ِ  اَو ؛�ِ لِلَفقِ  ِأل

َ
 لَو وَ  وََجَب  َما ِلَعزلِ  أ

  وَ  �ِ الَفقِ  دِ يَ �ِ  قَائِمٌ  َوالَماُل  ینَوَ  ُ�مَّ  ةٍ يَّ �ِ  بَِال  َدَ�عَ  لَو َكَما ةً يَّ ُحكمِ  ُمَقاِرنَةً 
َ

ُ  ال  ِعلمُ  شرَتَُط �
عَطاهُ  لَو َحىتَّ  ؛االََصحِّ  ىلَعَ  َزَ�وةٌ  اَ�ََّها �ِ الَفقِ 

َ
اهُ سَ  وَ  ئًايشَ  أ و ِهبَةً  مَّ

َ
اكةَ  بِه ینَوَ  وَ  قَرًضا أ  الزَّ

ت َق  لَو وَ  .َصحَّ اَكةَ  نوِ يَ  لَم وَ  َماهِل  عِ يجِبَمِ  تََصدَّ  .فَرُضَها َعنهُ  َسَقَط  ،الزَّ
إِنَّه :اَقَسامٍ  ىلَعَ  ِن يادلَّ  َزَ�ةُ  وَ 

 .ٌف يَضعِ  وَ  وَسٌط  وَ  يٌّ قَوِ  فَ
و ُمفِلًسا لَو وَ  ُمِقرٍّ  ىلَعَ  اَكنَ  وَ  َ�بََضه إَِذا اتلَِّجاَرةِ  َماُل  وَ  الَقرِض  بََدُل  ُهوَ  وَ  :يُّ فَالَقوِ 

َ
 ىلَعَ  أ

َداءِ  وُُجوُب  رَتَايخ�َ  وَ  ؛َمىَض  لَِما ةُ َز�َّ  نَةٌ يِّ بَ  هِ يَعلَ  َجاِحدٍ 
َ
  األ

َ
ن إِىل

َ
رَ�عِ  قِبَض يَّ  أ

َ
 َهايفَفِ  ؛ِدرَهًما �َ أ

نَّ  ؛ِدرُهمٌ 
َ
  َعفوٌ  انلَِّصاِب  ِمنَ  اخلُمِس  ُدونَ  َما ِأل

َ
َسابِه َزادَ  َماي�ِ  َكَذا  وَ  ؛هِ ي�ِ  َز�ةَ  ال  .حِبِ

ك� َدارِ  وَ  اخِلدَمةِ  َعبدِ   وَ  ابِلذلَةِ  اِب يَ �ِ  َكثََمِن  لِلتَِّجاَرةِ  َس يلَ  َما بََدُل  ُهوَ  وَ  :َوالوَسُط   السُّ
ُب  ال ِ

َ
اَكةُ  جت ةِ  لُُزوِمه َوقِت  ِمن احلَولِ  ِمنَ  َمىَض  لَِما عتَرَبُ يُ  وَ  ؛نَِصابًا قِبضيَ  لَم َما هي�ِ  الزَّ مَّ  ذِلِ

َوا ِح يَصحِ  يِف  يالُمشرَتِ   .ةِ يَ الرِّ
عِ  وَ  لِح  وَ  اخلُلعِ  بََدلِ  وَ  ةِ يَّ َوالوَِص  اكلَمهرِ  بَِمالٍ  َس يلَ  َما بََدُل  ُهوَ  وَ  :ُف يالضَّ  َدمِ  َعن الصُّ

َعا وَ  الِكتَابَةِ  بََدلِ  وَ  ةِ يَ ادلِّ  وَ  الَعمدِ    :ةِ يَ السِّ
َ

ُب  ال ِ
َ

اَكةُ  هِ ي�ِ  جت  وُل َ�ُ  وَ  نَِصابًا قِبضيَ  لَم َما الزَّ
وَجبَا  وَ  ؛االَِمامِ  ِعندَ  َهَذا  وَ  ؛الَقبِض  بَعدَ  احلَوُل  هِ يَعلَ 

َ
 اثلََّالثَةِ  ونِ يُ ادلُّ  ِمنَ  الَمقبُوِض  َعِن  أ

َسابِه  .ُمطلًَقا حِبِ
َمارِ  َماَل  َ�بََض  إَِذا  وَ    الضِّ

َ
ُب  ال ِ

َ
نِ  َز�وةُ  جت  وَ  َمفُقودٍ  وَ  َكآبٍِق  :ُهوَ  وَ  ؛ةِ يَ الَماِض  �َ السِّ
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و َمَفاَزةٍ  يِف  َمدفُونٍ   وَ  ابَلحرِ  يِف  َساقٍِط  َمالٍ  وَ  نَةٌ يِّ بَ  هِ يَعلَ  َس يلَ  َمغُصوٍب 
َ
 قَد  وَ  َمةٍ يَعظِ  َدارٍ  أ

  َمن ِعندَ  ُموَدٍع  وَ  ُمَصاِدَرةً  َمأُخوذٍ  وَ  َماَكنَه �يَِسَ 
َ

ٰ  ٍن يدَ   وَ  عِرفُهيَ  ال  .هِ يَعلَ  نَةَ يِّ بَ  ال
  وَ 

َ
كوةِ  َعِن  ِزئُ ُ�  ال بِرئَ  نٌ يدَ  الزَّ

ُ
 َموُزونٍ  وَ  لٍ يَمكِ  وَ  َعرٍض  َدفعُ  َصحَّ  وَ  ِتَهايَّ بِنِ  �ٌ فَقِ  َعنهُ  أ

دَّ  إِن وَ  ؛َمةِ يبِالقِ  ِن يانلَّقدَ  َز�وةِ  َعن
َ
َداءً  َوزُ�ُهما :فَالُمعتَرَبُ  ،ِن يانلَّقدَ  �ِ عَ  ِمن یأ

َ
 أعتُرِبَ  َكَما أ

 .وُُجوً�ا
  الُعُروِض  َمةُ ي�ِ  تَُضمُّ   وَ 

َ
َهِب  وَ  �ِ اثلََّمنَ  إِىل   اذلَّ

َ
ةِ  إِىل  يِف  انلَِّصاِب  نُقَصانُ  وَ  ؛َمةً ي�ِ  الِفضَّ

  احلَولِ 
َ

إِن ؛هِ يَطَرفَ  يِف  َكُمَل  ِإن رُضُّ يَ  ال
  ُهوَ  وَ  اتلَِّجاَرةِ  ةِ يَّ بِنِ  َعرًضا َ�َملََّك  فَ

َ
ُ  ال  وَ  نَِصابًا يَساوِ �

  َس يلَ 
َ

  احلَولِ  آِخرِ  يِف  نَِصابًا َمتُهي�ِ  بَلََغت ُ�مَّ  ؛ه�ُ غَ  هل
َ

ُب  ال ِ
َ

الَِك  َز�وتُه جت  .احلَولِ  ذِلَ
َهِب  نَِصاُب  وَ    ِعرُشونَ  :اذلَّ

ً
ةِ  نَِصاُب  وَ  ؛ِمثَقاال َراِهمِ  ِمنَ  ِدرَهمٍ  ِماَ�تَا :الِفضَّ  لُكُّ  الَّيِت  ادلَّ

هُ  ،مُخًسا بَلَغَ  وَ  نَِصاٍب  ىلَعَ  َزادَ  َما وَ  ؛َل يَمثَا�ِ  َسبَعةِ  َوزنُ  ِمنَها َعرَشةٍ  َسابِه َز�َّ  َغلََب  َما �َ و ؛حِبِ
  وَ  ؛ِن ينلَّقدَ  ا ِمنَ  فاََكخلَالِِص  الِغشِّ  ىلَعَ 

َ
  الآليِل  وَ  اجلََواِهرِ  يِف  َز�وةَ  ال

َّ
ن إِال

َ
 ةِ يَّ بِنِ  تََملََّكَها�َ  أ

 .الُعُروِض  َكَسائِرِ  اتلَِّجاَرةِ 
و ٍل يَمكِ  ىلَعَ  احلَوُل  َ�مَّ  لَو وَ 

َ
دّ  ؛رَُخَص  وَ  ِسعُره َ�َغَال  ؛َموُزونٍ  أ

َ
 ،ُعرِشه ُر�عَ  ِنهيعَ  ِمن یفَأ

جَزأه
َ
دّ  إِن وَ  ؛أ

َ
 وَ  .االَِمامِ  ِعندَ  احلَولِ  َ�َمامُ  ُهوَ   وَ  ؛الوُُجوِب  ومَ يَ  متُهي�ِ  تُعتَرَبُ  ،َمِتهي�ِ  ِمن یأ

 
َ

 .لَِمرَصفَِها االََداء ومَ يَ  :قَاال
  وَ 

َ
َكوةَ  ضَمنُ يَ  ال ُ  احلَولِ  بَعدَ  الَمالِ  َ�َهَالكُ  ؛ُمتِلٍف  �ُ غَ  ُمفِرٌط  الزَّ  َهَالكُ   وَ  الَواِجَب  سِقُط �
تَه ابَلعِض    الَهالُِك  رَصُف يُ  وَ  ؛ِحصَّ

َ
إِن الَعفوِ  إِىل

  وَ  َحاهِل  ىلَعَ  فَالَواِجُب  اِوزهُ ُ�َ  لَم فَ
َ

 تُؤَخذُ  ال
كوةُ    وَ  َجرًبا الزَّ

َ
  تََرَ�ِته ِمن ال

َّ
ن إِال

َ
بُو �ُ ُ�ِ  وَ  ؛ثُلِثه ِمن َ�تَُكونُ  ؛بَِها ويصيُّ  أ

َ
 لَةَ ياحلِ  وُسَف �ُ أ

فعِ  كوةِ  وُُجوِب  دِلَ دٌ  َكَرَهَها  وَ  الزَّ   اهللا رمَِحَُهَما ُ�َمَّ
َ

 .َ�َعاىل
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ت است که یروا بابن عمرض اسالم است؛ از یاز ارکان و فرا یکی[زکات،  

ِْسالُٰم يلَعٰ  بُ�«فرمود:  جامبریپ
ْ

داً رَُّسْوُل اِهللا، َو  اال  اهللا َو اَنَّ ُ�َمَّ
َّ

 ِاهٰلَ ِاال
ّٰ

مَخٍْس: َشٰهاَدِة اَْن ال
الِٰة َو اِ  َ  ٰتاِء الزَّ يْ ِاقٰاِم الصَّ

ْ
ل یاز پنج رکن تشک اسالم«، »ِت َو َصْوِم َرَمٰضانَ يْ اٰكِة َو َحِجّ ابل

 .»ن، برپاداشتن نماز، دادن زکات، حج خانه خدا و روزه رمضانیشده است، شھادت
 ه قرآن به ھمراه نماز آمده است.یزکات در ھشتاد و دو آ

 زکات: یق بر ادایتشو

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهِرُُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها﴿ د:یفرما یخداوند متعال م
َ
[التوبة:  ﴾ُخۡذ ِمۡن أ

و  یل اخالقیشان را (از رذایله این وسیر تا بدیامبر) از اموال آنان زکات بگیپ ی(ا« ]١٠٣
و  یرات و حسنات را رشد دھیخ یرویو (در دل آنان ن ی) پاک داریگناھان و تنگ چشم

 .»یشان را باال بریدرجات) ا

ْ ِ�ٓ ﴿ د:یفرما یو م ُ�َوا ٓ َءاتَۡيُتم ّمِن ّرِٗ�ا ّلَِ�ۡ ۡمَ�ِٰل  َوَما
َ
ْ ِعنَد  �َّاِس ٱأ ِۖ ٱفََ� يَۡرُ�وا َوَمآ  �َّ

ِ ٱَءاتَۡيُتم ّمِن َزَ�ٰو�ٖ تُرِ�ُدوَن وَۡجَه  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
آنچه را که « ]٣٩[الروم:  ﴾٣٩لُۡمۡضعُِفونَ ٱفَأ

را که افت، و آنچه ینخواھد  یابد نزد خدا فزونی ید تا از اموال مردم فزونیدھ یربا مبه عنوان 
 یدارا ین کسانید، چنیدار یخدا را منظور نظر م ید و تنھا رضایپرداز یبه عنوان زکات م

 .»پاداش مضاعف خواھند بود
 فرمود: ج امبریت است که پیره روایاز ابوھر

َق بِِعدِل تَمَرٍة ِمن َكسب َط «  يِّ َمن تََصدَّ
َ

 الطَّ يَ ب، َو ال
َّ

تََقبَّلَُها �َ َب، فَإنَّ اَهللا يِّ قبَُل اُهللا إال
َحُدُ�م فَلُوَُّه َحيّتٰ  َر�ِّ يُ ٰها لِٰصاِحِبٰها َكٰما ير�ِّ يُ ِنِه ُ�مَّ يمِ يَ �ِ 

َ
َبَِل  أ

ْ
ھر کس به «، »تَُ�وَن ِمثَل اجل

ر از پاک و حالل یو خداوند غ -کسب پاک و حالل صدقه بدھد ک دانه خرما از یاندازه 
 یکند، سپس آن را برا یقبول م خداوند آن را با (دست) راستش -کند  یرا قبول نم

از شما  یکس که ھمچنانرسد  یک کوه مینکه به اندازه یدھد تا ا یش میصاحبش افزا
 .»دھد یکره اسبش را پرورش م

 ر از ادا نکردن زکات:یتحذ
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ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ د:یفرما یخداوند متعال م ٓ َءاتَٮُٰهُم  �َّ ُ ٱَ�ۡبَخلُوَن بَِما  ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ
َُّهۡمۖ َسُيَطوَّقُوَن َما َ�ِلُواْ بِهِ  ٞ ل َُّهم� بَۡل ُهَو َ�ّ � ل ِ ِميَ�ُٰث  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱيَۡوَم  ۦُهَو َخۡ�ٗ َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ  لسَّ

�ِض� ٱوَ 
َ
ُ ٱوَ  ۡ� که نسبت بدانچه خداوند از  آنان« ]١٨٠[آل عمران:  ﴾١٨٠َخبِ�ٞ  بَِما َ�ۡعَملُونَ  �َّ

آنان  ین کار برایورزند، گمان نکنند که ا یشان عطا کرده است بخل مینعمت خود بدفضل و 
شان تمام یان ایآنان بد است و به ز ین کار برایشان است، بلکه ایخوب است و به سود ا

گردد. و  یشان میاند طوق (گردن) ا دهیکه بدان بخل ورز یزیامت ھمان چیشود. در روز ق یم
ن است از آن خدا است و سرانجام ھم ھمه را به ارث خواھد برد، یو زم ھا ھمه آنچه در آسمان

گاه استید بسیدھ یو خداوند به آنچه انجام م  .»ار آ

ؤد ز�ته مثل يمن آتاه اهللا ماال فلم «فرمود:  ج امبریت است که پیروا سرهیاز ابوھر
 أقرع هل ز�يوم القيهل 

ً
 ع�ي -ه يبلهزمتأخذ يامة، ثم يوم القيطوقه يبتان يامة شجااع

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ة:ي، ثم تال هذه اآل، أنا مالككقول: أنا ك�يثم  -ه يشدق َ�ۡبَخلُوَن بَِمآ  �َّ
ُ ٱَءاتَٮُٰهُم  بدھد و زکاتش را پرداخت  یکه خداوند به او مال یکس«، »﴾ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ

کچل (سرش از کثرت سم کچل  یک مار افعیامت مال او به صورت ینکند در روز ق
چشمانش دارد و به گردن او  یاه بر رویشود که دو نقطه س یان میشده باشد) نما

د من گنج تو ھستم من مال تو ھستم یگو یم رد ویگ یش را میھا چد سپس چانهیپ یم

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ه را خواند:ین آی) سپس ای(که زکات آن را نداد َّ�  ِ َمآ َ�ۡبَخلُوَن ب
ُ ٱَءاتَٮُٰهُم  ورزند در آنچه خداوند از فضل  یکه بخل م یآنانگمان نبرند « ،﴾ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ

 .»ش به آنان داده است...یخو

َها ﴿د: یفرما یو خداوند متعال م ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ ۡحَبارِ ٱَءاَمُنٓواْ إِنَّ َكثِٗ�� ّمَِن  �َّ

َ
 لرُّۡهَبانِ ٱوَ  ۡ�

ۡمَ�َٰل 
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ِ  �َّاِس ٱَ�َأ وَن َعن َسبِيِل  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب ِۗ ٱَوَ�ُصدُّ ِينَ ٱوَ  �َّ وَن  �َّ َهَب ٱيَۡ�ِ�ُ َّ� 
ةَ ٱوَ  ِ ٱَوَ� يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل  ۡلفِضَّ ُۡهمفَبَ  �َّ ِ�ّ  ٖ��ِ

َ
يَۡوَم ُ�َۡ�ٰ َعلَۡيَها ِ� نَارِ  ٣٤بَِعَذاٍب أ

ْ َما  َجَهنََّم َ�ُتۡكَوىٰ  نُفِسُ�ۡم فَُذوقُوا
َ
ُ�ۡم ِ� بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُ�ُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖ َ�َٰذا َما َكَ�ۡ

ونَ  کنند و آن را  یکه طال و نقره را اندوخته م یو کسان« ]٣٥-٣٤[التوبة:  ﴾٣٥ُكنُتۡم تَۡ�ِ�ُ
(فرا خواھد  یمژده بده. روز یار دردناکیند، آنان را به عذاب بسینما یدر راه خدا خرج نم

شان یا یھا ھا و پھلوھا و پشت یشانیشوند و پ یھا در آتش دوزخ گداخته م ن سکهید که) ایرس
شتن یخو یاست که برا یزین ھمان چیشود ا یشان گفته میگردد و بد یداغ مھا  آن با
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 .»دیا را که اندوخته یزید مزه چینک بچشید؛ پس ایکرد یاندوخته م

ٰ وَ  ٍب هَ ذَ  ِب احِ ن صٰ ا مِ مٰ «فرمود:  ج امبریت است که پیروا سرهیاز ابوھر  ةٍ ضَّ  فِ ال
 
َ

 ا إِ هٰ قَّ ا حَ نهٰ مِ  يدِّ ؤَ يُ ال
ّٰ

  ومَ يَ  نَ ا اكٰ ذٰ  إِ ال
ْ
ُ حَ فِّ ، ُص ةِ امَ يٰ قِ ال

َ
 فَ  ارٍ ن نٰ مِ  حُ ائِ فٰ َص  ت هل

ُ
 ارٍ نٰ  ا يِف هٰ يلَ عَ  حِ�َ أ

 دَ رَ ا بَ مٰ . لُكَّ هُ هرُ َظ  وَ  هُ نُ يبِ جَ  وَ  هُ نبُ ا جَ هٰ بِ  يكوٰ يُ �َ  مَ نَّ هَ جَ 
ُ
ُ دَ ي�ِ ت أ

َ
 هُ ارُ قدٰ مِ  نَ اكٰ  ومٍ يَ  . يِف ت هل

  �َ بَ  قيٰض يُ  يّتٰ . حَ ةٍ نَ سَ  ألَف  �َ سِ مَخ 
ْ
 ، إمّٰ هُ لُ يبِ سَ  يٰ ُ� . �َ ادِ بٰ عِ ال

َ
 إمّٰ  وَ  ةِ نَّ اجلَ  ا إيل

َ
 .ارِ انلّٰ  ا إيل

ٰ  : وَ اَل ؟ قٰ ُل اإلبِ ! فَ اهللاِ  وَل سُ ا رَ يٰ : َل ي�ِ  ٰ  بٍل إِ  احُب  صٰ ال ا هٰ قِّ ن حَ مِ  ا، وَ هٰ قَّ ا حَ نهٰ مِ  يدِّ ؤَ يُ ال
 ا، إِ هٰ ردِ وِ  ومَ يَ ا حلبهٰ 

ّٰ
  ومَ يَ  نَ ا اكٰ ذٰ  إِ ال

ْ
َ  حَ طِ بُ  ةِ امَ يٰ قِ ال  رٍ رقَ قَ  اٍع قٰ ا بِ هٰ ل

َ
ٰ نَ ا اكٰ ر مٰ وفَ ، أ ا نهٰ مِ  دُ فقِ يَ ت ال

  هِ يلَ عَ  رَّ ا مَ مٰ ا، لُكَّ هٰ اهِ أفوٰ بِ  هُ ضُّ عَ �َ  ا وَ هٰ افِ أخفٰ بِ  هُ ؤُ َط �َ  احداً وٰ  الً يصفَ 
ُ
ٰ أ   هِ يلَ عَ  دَّ ا رُ هٰ وال

ُ
 ا يِف اهٰ خرٰ أ

  �َ بَ  قيضٰ يُ  يّتٰ ، حَ ةٍ نَ سَ  ألَف  ْ�َ سِ مَخْ  هُ ارُ دٰ قْ مِ  نَ اكٰ  مٍ وْ يَ 
ْ
 ا مّٰ إِ  هُ لُ يبِ سَ  يٰ ُ� �َ  ادِ بٰ عِ ال

َ
َ  إيل

ْ
ا مّٰ إِ  وَ  ةِ نَّ اجل

 إِ 
َ

امت تخته یکه حق آن را ندھد؛ در روز ق یا ھر صاحب طال و نقره«؛ »ارِ انلّٰ  يل
 یشانیشود و با آن پھلو و پ یاو پھن و با آتش جھنم گداخته م یاز آتش برا ییھا سنگ

شود  یگردد، ھر وقت که سرد شد دوباره داغ شده و به بدنش زده م یو پشتش داغ م
شود.  ین بندگان دادرسیکه ب یکه مدت آن پنجاه ھزار سال است تا وقت یدر روز

 .آتش یا به سویبھشت است  یسو ا بهیشود که  یآنگاه راھش به او نشان داده م
که حق  ی؟ فرمود: ھر صاحب شتریرسول خدا پس زکات شتر چ یگفته شد ا

 -دادنش است   دنش در روز آبیو از جمله حق شتر دوش -شترش را پرداخت نکند 
ک بچه شتر ھم ی یشود و حت یشترانش گسترده م یع برایوس ینیامت زمیحتمًا روز ق

را نداده ھا  آن شان صاحباشن را (که زکاتیشود آن شترھا با پاھا یکم نمھا  آن از تعداد
رند، ھر گاه اول شترھا یگ یش را گاز میشان اعضایھا کنند و با دندان یاست) لگدکوب م

او عبور  یگر از رویشوند تا بار د یاو عبور کردند بالفاصله آخرشان بازگردانده م یاز رو
ن بندگان قضاوت شود. یکه ب یکه مدت آن پنجاه ھزار سال است تا وقت یکنند در روز

 .»آتش یا به سویبھشت است  یا به سویشود که  یآنگاه راھش به او نشان داده م
 ن زکات:یحکم مانع

 یبر آن اجماع کرده و شھرت آن به حد یاست که امت اسالم یزکات از واجبات
وجوب آن را  یکه اگر کس ید به طوریآ یمن به حساب یات دیده است که از ضروریرس

نکه تازه یشود مگر ا یشود و به جھت کفرش کشته م یره اسالم خارج میانکار کند از دا
 د.یآ یداند معذور به حساب م ین صورت چون احکام اسالم را نمیمسلمان باشد که در ا



 ٥٢٥  زکات کتاب

کند، به خاطر  یکه با وجود اعتقاد به وجوب زکات از پرداخت آن خوددار یاما کس
ره اسالم خارج کند و ین کار او را از داینکه ایشود بدون ا یعدم پرداخت آن گناھکار م

ن صورت نصف مال او را به یکه در ارد. یبر حاکم الزم است که به زور زکات را از او بگ
م از پدرش از جدش که گفت از یث بھز بن حکیل حدیرد؛ به دلیگ یم عنوان مجازات

  لُكِّ  ة، يِف مَ ائِ سٰ  بٍل إِ  لُكِّ  يِفْ «فرمود:  یدم که مینش ج امبریپ
َ
ُ  ةُ بنَ اِ  �َ عِ �َ رْ أ

َ
ٰ ونٍ بل  ٌل بِ إِ  ُق رَّ فَ �ُ ، ال

ِ ا مُ اهٰ ن أعطٰ ا، مَ هٰ ابِ سٰ ن حِ عَ 
َ

 إِ ا فَ هٰ عَ نَ ن مَ مَ  ا، وَ هٰ أجرُ  هُ لَ فَ  راً ؤجت
 ةً زمَ عَ  اهِلِ مٰ  رَ َط شَ  ا وَ وهٰ ذُ ا آخِ نّٰ

ٰ  ايلٰ عٰ تَ  وَ َك ارَ بٰ ا تَ نٰ �ِّ رَ  اِت مٰ زَ ن عَ مِ  از ھر چھل شتر سائمه «، »ئٌ يا شَ نهٰ مِ  دٍ مَّ ل ُ�َ ِآل  لُّ َ�ِ ال
ماده که دو سال را تمام کرده و وارد سه سال شده  یک بنت لبون (شتری(چرنده) 

د شترانشان را (ھنگام یک نبایگردد و دو نفر شر یم باشد) به عنوان زکات، واجب
زکاتش را  یواجب نشود)، ھر کسھا  آن زکات برنکه یت ایزکات) از ھم جدا کنند (به ن

د، پاداشش را خواھد گرفت، و ھر کس از یافت پاداش پرداخت نمایبه منظور در
 ین حقیم که ایریگ یکند، ما عالوه بر آن، نصف مالش را ھم م یپرداخت آن خوددار

 .»ستیاز آن حالل ن یزیآل محمد چ یاست از حقوق واجب خداوند و برا
کردند، اگر چه  یآن خوددار یاز ادا یبه وجوب زکات اعتقاد داشتند ول یاگر گروھ

ل ید با آنان اعالل جنگ شود تا آن را پرداخت کنند به دلیقوت و عزت باشند، با یدارا

 «: ج امبریفرموده پ
ُ
  رُت مِ أ

َ
َ  يّتٰ حَ  اَس انلّٰ  َل اتِ أقٰ  نْ أ ٰ  وا أنْ دُ شهَ �  إِ  هلَٰ  إِ ال

َّ
 داً مَّ ُ�َ  أنَّ  وَ   اهللاُ ال

ٰ وا الصَّ مُ يْ قِ يُ  ، وَ اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  ِ ا ذٰ وْ لُ عَ ا �َ ذٰ إِ ، فَ ةَ اكٰ وا الزَّ تُ ؤْ يُ  وَ  ةَ ال   وَ  مْ هُ اءَ مٰ دِ  �ِّ ا مِ وْ مُ َص عَ َك ل
َ
َ وٰ مْ أ  مْ هُ ال

 إِ 
ّٰ

ِ  قِّ  حِبَ ال
ْ

ٰ سْ اإل به من دستور داده شده که با مردم بجنگم تا «، »اهللاِ  يلَعَ  مْ هُ ا�ُ سٰ حِ  وَ  مِ ال
ن یا یند و نماز را اقامه و زکات را پرداخت کنند، وقتیگو یم را نیکه کلمه شھادت یوقت

کند مگر به حق اسالم (که  یدا میت پیکار را کردند از طرف من خون و مالشان مصون
شود) و حساب آنان با خداوند  یاجرا مھا  آن اگر مستحق قصاص باشند قصاص درباره

 .»است
زمام امور را به  سفوت کرد و ابوبکر ج امبریپ یت است: وقتیروا سرهیاز ابوھر

به ابوبکر گفت:  سھا کافر شدند (و زکات ندادند)، عمر از عرب یدست گرفت و گروھ

ْن أقٰاتَِل انلّٰاَس َحيّتٰ  ج اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قٰ  دْ قَ  ؟ وَ اَس انلّٰ  ُل اتِ قٰ تُ  َف يْ كَ «
َ
ِمرُت أ

ُ
 �َ  أ

َّ
ُقولُوا الٰ إهِٰلَ إِال

ُ  َ�َقْد َعَصَم ِم�ِّ  اُهللا، َ�َمْن قٰالَٰها
َ

 إِ  هُ سَ فْ �َ  وَ  ٰماهل
ّٰ

 اهللاِ  : وَ اَل قٰ . فَ اهللاِ  ِحٰساُ�ُهْم يلَعَ  وَ  هِ قِّ  حِبَ ال
 
ُ
ٰ ٰ الصَّ  ْ�َ �َ  َق رَّ فَ  نْ مَ  نَّ لَ اتِ قٰ أل   قُّ حَ  ةَ اكٰ  الزَّ  نَّ إِ ، فَ ةِ اكٰ  الزَّ  وَ  ةِ ال

ْ
َ  اهللاِ  . وَ الِ مٰ ال ا وْ نُ اكٰ  اقاً نٰ عَ  وِ�ْ عُ نَ مَ  وْ ل
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 إِ  وَ ا هُ مٰ  ا�ِ وَ : فَ رُ مَ �ُ  اَل قٰ ا. فَ هٰ نعِ مَ  يلَعٰ  مْ هُ لتُ اتَ قٰ لَ  ج اهللاِ  ولِ سُ رَ  يلٰ ا إِ هٰ ونَ دُّ ؤَ يُ 
ّٰ

 ال
َ
 اهللاُ  حَ رَشَ  دْ قَ  نْ  أ

ِ  رٍ �ْ بَ  أيِبْ  رَ دْ َص   ل
ْ
  ُت فْ رَ عَ �َ  الِ تٰ قِ ل

َ
َ  هُ نَّ �

ْ
که  یدر حال یجنگ یچگونه با مردم م« ،»قُّ احل

که ال إله إال الله را  یفرموده: دستور داده شدم که با مردم بجنگم تا وقت جامبریپ
ماند مگر به  ید مال و جان او از طرف من محفوظ میند، پس ھر کس آن را بگویبگو

حق اسالم و حساب آنان با خدا است، ابوبکر گفت: قسم به خدا اگر از پرداخت بزغاله 
کنند به خاطر  یدادند، خوددار یعنوان زکات) م (به ج امبریکه در زمان پ ی)ا کسالهی(

نه ابوبکر ین بود که خداوند سیقت ایجنگم، عمر گفت: به خدا قسم حق یمھا  آن آن با
ن زکات) گشوده و من بعدًا دانستم که حق ھمان بود که ابوبکر یجنگ (با مانع یرا برا

 .»انجام داد
 ھا و منافع زکات عبارتند از: از حکمت یو برخ

 .یو طمع و تنگ چشم یبخل و بد یھا یدیدن نفس انسان از پلیک گردانپا -١
از مستمندان و یت در مورد مستمندان و برطرف نمودن نیاحساس مسئول -٢

 ان.ینوایب
 است.ھا  آن مردم و سعادتشان در گرو یکه زندگ یجاد مصالح عمومیا -٣
بازرگانان و ار ثروتمندان و یکه در اخت ییھا ثروت یجاد حّد و حدود برایا -٤

خاّص نباشد و  یار گروھیه، تنھا در اختیصنعتگران است، تا اموال و سرما
 ان ثروتمندان دست به دست نگردد.یم

است؛ و در  »و رشد و نموّ  یزگیطھارت و پاک« یمعنادر لغت به  زکاتبه ھر حال؛ 
مشّخص  یو مال ییت در آوردن دارایبه مالک:] «عبارت است از عت مقّدسیاصطالح شر

ر و مستمند؛ به یفق یعنی» [ژه و مشّخصیو یفرد یک چھلم نصاب زکات] برای یعنی[
ن که: شخص ی، عبارت است از ااصطالح شرع مقدس اسالمدر  زکاتگر، ید یریتعب

، یالھ یھا م و آموزهین و تعالیمسلمان به خاطر خدا و به جھت امتثال اوامر و فرام
ط، به افراد مسلماِن مستحق و واجد یت شرایعاش را با ریاز مال خو ینیقسمت مع

 قرار بدھد.]ھا  آن اریط بپردازد؛ و به طور کامل در اختیشرا
 ت زکات:]یفرض یھا [شرط

 گردد: یل،] فرض میط ذین افراد [و با دارا بودن شرایزکات بر ا
ست؛ چون برده ین زکات بر برده فرض نیزکات بر فرد آزاد فرض است؛ [بنابرا -١

ٰ ﴿ د:یفرما یست و خداوند بلندمرتبه میِملک ن یدارا ۡملُوٗ� �َّ َ�ۡقِدُر َ�َ َ�ۡبٗدا مَّ
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ءٖ  ن رو، آنچه ی. از ا»توانا نباشد یزیکه بر چ یمملوک ی برده« ]٧٥[النحل:  ﴾َ�ۡ
 باشد.] یبرده دارد، از آن اربابش م

آن باشد؛ خواه  یرا زکات بر کافر فرض نمیزکات بر مسلمان، فرض است؛ [ز -٢
ده باشد؛ چون ابوبکر یا آن که از اسالم مرتد گردیباشد  یکافر، کافر اصل

بر  ج امبریکه پ یصدقه و زکات ی ضهین است فریا«است: گفته  سقیصد
است که زکات را از کافران، مطالبه  ؛ و پرواضح»مسلمانان فرض کرده است

 کنند.] ینم
ن رو، زکات بر بچه و یازکات بر انسان مکّلف [عاقل و بالغ] فرض است؛ [از  -٣

َقلَُم َ�ْن ثَالٰثٍَة: َعِن «د: یفرما یم ج امبریرا پیباشد؛ ز یوانه فرض نمید
ْ
ُرفَِع ال

َمْجنُْوِن َحيتّٰ َ�ْعِقَل 
ْ
ّ َحيتّٰ َ�ْتَِلَم َو َعِن ال

يِبِ
(ابن  »انلّٰائِِم َحيتّٰ �َْستَيِْقَظ َو َعِن الصَّ

ده تا یبرداشته شده است: از شخص خوابف ازسه گروه یتکل«ماجه و ابوداود)؛ 
که عاقل  یوانه تا زمانیکه احتالم و بالغ گردد و از د یدار شود؛ از بچه تا وقتیب

 .]»شود
ست درھم ی، به حّد نصاب کامل از پول نقد [دویت ویمال موجود در تحت ملک -٤

ن طال و نقره] به صورت طال و یست مثقال طال] برسد؛ اگر چه [ایا بینقره 
ا یباشد؛ و  یا و نقره ییا ظروف طالیورآالت، یا جواھر آالت و زیخام،  ی رهنق

ا ی» ست درھم نقرهیدو«مت آن، معادل یباشد که ق یا یتجار یمالک کاال
 باشد.» ست مثقال طالیب«

باشد؛ و مراد از  یت زکات میط فرضیشرا ی ز از زمرهین »ت تاّم یملک«[و داشتن 
باشد؛ پس اگر  ی، از آن شخص و در دست وییمال و داران است که ی: ا»ت تاّم یملک«

ز، زکات فرض یافت نکرده بود، در آن چید که آن را قبض و دریگرد یزیمالک چ
ن رو بر زن، در مھر ید؛ از ایش از آن که آن را قبض نمایزن پ ی هیست؛ ھمچون مھرین
 ست.یفرض ن یش از قبض آن، زکاتیپ یو

فرض  یست، زکاتیمالک آن ن یقبض نموده ولرا  یکه مال ین بر کسیو ھمچن
 در دست او است.  یگریکه مال د یباشد؛ ھمچون فرد بدھکار ینم

ز با یست؛ و نصاب نیبه حّد نصاب نرسد، در آن زکات فرض ن یمال کس چه چنانو 
 گردد.] یشود، مختلف و گوناگون م یرون آورده میکه زکات از آن ب یاختالف مال

] فارغ ی[قرض و بدھکار» نیَد «شود، از  یرون آورده میکه زکات از آن ب یو مال -٥
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نصاب زکات او  یاش، تمام یبدھکار بود و بدھ ین، اگر فردیبوده باشد؛ [بنابرا
فرض  یا نصاب زکات او را کاھش داد، در آن صورت، زکات بر ویرا دربرگرفت، 

شتر باشد، در آن یب یو زان وامیش از میھا اموال و پول چه چنانست. و اگر ین
رد؛ البته یگ یزان وام است، زکات تعّلق میکه اضافه بر م یصورت بر اموال

 زان وام، به حّد نصاب برسد.]یمشروط بر آن که اموال اضافه بر م
فرد، افزون  یاصل یازھاید از نیشود، با یرون آورده میکه زکات از آن ب یو مال -٦

ان یبدن، اثاث خانه، چھارپا یھا لباس، یباشد؛ [پس زکات در منزل مسکون
که مورد استعمال است، زکات تعّلق  ی، بردگان و خدمتکاران و سالحیسوار

 اند. داخل یزندگ یاصل یازھایاء، ھمه در حوائج و نین اشیرا که ایرد؛ زیگ ینم
ش یخو ی در صنعت و حرفهھا، آن که شخص از ین زکات در آالت و ابزاریو ھمچن

ست؛ البته در یفرض ن یو یعلم یھا ز زکات در کتابیست؛ و نیفرض ند یجو یم یاری
 تجارت نباشند.] یھا برا که آن کتاب یصورت
نده و توسعه ینمّوکننده، فزاد یشود، با یرون آورده میکه زکات از آن ب یمال -٧

و  ینی[وتخم یبیو تقر یرین رشد و نمّو آن، تقدیباشد؛ اگر چه ا ابندهی
فرض  یگر؛ زکات در مالید یری] باشد. [به تعبیو احتمال یو فرض یبرآودر

قتًا رشدکننده و یو رشد کننده باشد؛ خواه آن مال، حق یباشد که نام یم
نده و نمّوکننده باشد، چون یرًا فزایا تقدیان؛ و ینده باشد، ھمچون: چھارپایفزا

 یابی، ارزنده و نمّوکنندهیرا طال و نقره به عنوان دو جنس فزایطال و نقره؛ ز
رمسکوک؛ در یا غیکند که طال و نقره، مسکوک باشند  ینم یاند؛ و فرق شده

زکات فرض ھا  آن ا به شکل ظروف؛ در ھر حال، دریورآالت باشند یشکل ز
 که به حّد نصاب برسند.] یاست؛ البته در صورت

 زکات:] ی[شرط وجوب ادا
] ی[و ینصاب اصلبر  ]یک سال [قمری، شرط آن است که زکات یوجوب ادا یو برا

آن است که  -ک سال بر حّد نصاب یگذشتن  -» َحْوالن َحْول« یبگردد. [و معنا
، یتجار یھرگاه فرد مسلمان، آزاد و بالغ، مالک نصاب کامل از طال، نقره، پول، کاال

بر مالش گذشت،  یک سال قمریش از نصاب شد و یا مالک بیگاو، گوسفند، شتر و ... 
ک سال بر حّد یرد. و در گذشتن یگ یاخت زکات به مالش تعّلق مدر آن صورت پرد

ٰ «د: یفرما یم ج امبری. پیسال شمساعتبار دارد نه  یسال قمرنصاب،  َزٰ�َة يِفْ ٰماٍل  ال
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َْوُل 
ْ
ک سال بر ین که یست تا ایواجب ن یدر مال، زکات«(ابوداود)؛  »َحيتّٰ َ�ُْول َعلَيِْه احل

 .»آن بگذرد
، کامل باشد؛ خواه در دو طرف سالدر  نصابن است که ی، اگردش سالو مراد از 

 نمانده باشد. یا کامل باقیمانده باشد  یسال، کامل باق یاثنا
ن نصاب تا ید؛ سپس این رو، اگر شخص در اول سال، مالک نصاب کامل گردیاز ا

اگر  باشد؛ و یماند، در آن صورت زکات در آن واجب م یگردش سال ھمچنان کامل باق
در  آنگاهد، یسال، ناقص گرد ینصاب در اّول سال، کامل بود؛ سپس در اثنا چه چنان

 آخر سال، دوباره نصاب کامل شد، باز ھم در آن زکات واجب است.
د؛ یاز طال، نقره، گوسفند، شتر، گاو ... گرد یدر اول سال، مالک نصاب یو اگر کس

ن مال یرا به دست آورد، در آن صورت ا ی، مالسال یجنس ھمان مال در اثنا] از یول
بر  یک سال قمریگردد و با گذشتن  یوست میمه و پیش ضمیز به اصل جنس خوین

که از ھمان جنس  یو ھم از مال ی[ھم از مال اصلھا  آن ، زکات را از مجموعینصاب اصل
ت ن ماِل به دسیکند که ا ینم ید؛ و فرقیسال به دست آورده،] پرداخت نما یدر اثنا

ل: بخشش و یگر [از قبید یقیا به طریراث و یا به میآمده را با تجارت، اندوخته باشد 
 ت.یه و وصیھد

ن مال یده و سپس از جنس ایگرد یکه در اول سال، مالک نصاب یبه ھر حال، کس
ز به اصل مال ین مال را نیآورد، در آن صورت ا یرا به دست م یسال، مال یدر اثنا

ن یگردد؛ خواه ا یواجب مھا  آن گرداند و زکات در مجموع وستیمه و پیش ضمیخو
ا به یراث و یا به میه و یا با بخشش و ھدیماِل به دست آورده را با تجارت، اندوخته باشد 

 گر. ید یقیطر
شدن سال بر اصل مال، زکات  ین است که پس از سپری، ا»مه کردنیضم«و مراد از 

سال  ین مال، در اثنایاز جنس ا«اند:  گفتهکه ن یگردد. و ا یواجب مھا  آن در مجموع
سال،  ین مال در اثنایر جنس ایطر آن است که اگر از غ، به خا»را به دست آورد یمال
گردد؛ ھمانند  یمه نمیه ضمین مال به اصل سرمایرا به دست آورد، در آن صورت ا یمال

ماِل به دست آورده  نیکند که ا ینم یشود... و فرق یمه نمین که شتر با گوسفند ضمیا
ت و یا با وصیا با تجارت و یق ارث اندوخته شده باشد یسال، از طر یشده در اثنا

از طال  یکین موضوع اشاره خواھد شد که در پرداخت زکات، یب بدیبخشش... و عنقر
از طال و نقره  یکیبه  یتجارت ین کاالھایمه خواھد شد؛ و ھمچنیضم یگریو نقره به د
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ک یبا طال و نقره از  یتجارت یمه خواھد شد. و کاالھایضم ھا، آن تمیبه اعتبار ق
به دست آمد، در آن صورت به ھا  آن از یا دهیسال، فا یجنس ھستند؛ و اگر در اثنا

 گردد.] یمه میضم یگرید
ش را ین سال خوید و زکات چندیصاحب نصاب، عجله و شتاب ورز چه چنانو اگر 

ن که یصورت، پرداخت زکاتش درست است؛ [مثل اش پرداخت کرد، در آن یشاپیپ
 یست درھم خود برایزکاِت دو یصد درھم نقره دارد؛ صد درھم آن را برای، سیفرد

ن کارش درست است؛ البته مشروط بر یپردازد؛ در آن صورت، ا ینده میست سال آیب
 پردازد، مالک نصاب باشد.] یش میشاپیش را پیکه زکات خو یآن که به ھنگام

 زکات:] یط صّحت ادا[شر
د پرداخت زکات واجب، ی، شرط آن است که با»زکات یادا« یصّحت و درست یو برا

 آنگاهگردد مگر  یح نمیزکات صح یادا یعنیر باشد؛ [یزکات به فق یت ادایمقارن با ن
ا در ھنگام دادن مال ید؛] و یت پرداخت زکات را بنمایر، نیکه در ھنگام دادن مال به فق

ت زکات را ین -پردازد  یان مستحقان زکات میع آن در میکه به توز -ش یخول یبه وک
زکات مال  ی ت جدا کردن مقدار واجب شدهی، مقارن با نیا پرداخت زکات وید؛ و یبنما

ت زکات را نموده یدر ھنگام کنار گذاشتن زکات از سر جمع مالش، ن یعنیباشد؛ [ یو
ن که: یباشد؛ مثل ا» یحکم«زکات، به صورت  ت با پرداختین تقارن نیباشد.] اگر چه ا

ت یبدان، ن آنگاهداد؛  یر و مستمندیش را به فقیت، مال خویبدون ن چه چناناگر 
ت]، یز است، البته مشروط بر آن که [به ھنگام نین کارش جایپرداخت زکات را نمود؛ ا

 باشد. یر و مستمند، باقیمال در دست فق
ست که ین امر شرط نیزکات، ا یصّحت و درست یبرا -تر  حیبنا به قول صح -و 

که اگر به  ییباشد؛ تا جا یافت کرده است، مال زکات میرا که در یر بداند که آن مالیفق
» قرض و وام«ا ی» ھبه و بخشش«را داد؛ و سپس نام آن را  یزیر و مستمند، چیفق

ان قرض بدو ا به عنوی، آن را به عنوان بخشش، ین گفت که ویر چنیگذاشت [و به فق
 ده است.یح گردیصح یزکات و یداده است،] در آن صورت ادا

در راه  -ت پرداخت زکات یبدون ن -ش را یخو ییمال و دارا ی، تمامیو اگر فرد
 گردد. یساقط م یخدا صدقه کرد، در آن صورت زکات واجب، از و

 :]قرضو  نیَد [زکات 
 گردد که عبارتند از: یم مین [قرض]، به چند قسم تقسیزکات، نسبت به َد  یادا
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 .ین قویَد  -١
 ن متوسط.یَد  -٢
 ف.ین ضعیَد  -٣
گردد؛ در  یاطالق م بدل مال التجارةو  بدل قرضبه ھمان  »:ین [و قرض] قویَد «
ن، ُمعترف و اقرارکننده باشد؛ اگر یز به قرض و َد یکه آن را قبض کند و بدھکار ن یصورت

 ی ا قرض بر ذّمهیز باشد؛ و یچه بدھکار، ُمفلس و تنگدست و ورشکسته و نادار ن
ه آن یطلبکار، توان ارائه کردن گواه و مدرک، عل یباشد که منکر آن است؛ ول یقرضدار

» ین قویَد «، ین و قرضین َد یھا، چن ن صورتیباشد؛ [در ا یبدھکاِر ِانکارکننده را دارا م
 د.یآ یبه شمار م

شخص طلبکار، مالک مورد اعتبار است که  یاز وقت» ین قویَد «و گردش سال در 
ن را از یافت کرده است؛] پس زکات َد ین را دریکه آن َد  یده باشد نه از وقتینصاب گرد

که [حداقل] چھل درھم از آن را  ی، تا زمانآن یوجوب ادا یگذشته بدھد؛ ول یھا سال
ک یافت کرد، یھرگاه چھل درھم را در اندازد؛ پسیر بیکند، به تأخ یافت میاز بدھکار در

بود، بر » ین قویَد «ن، یَد  چه چناناگر  یعنیرون آورد؛ [یزکات ب یاز آن را برا درھم
که حداقل، چھل درھم از  یرون آورد؛ در صورتیرا ب نیزکات َد طلبکار واجب است که 

ک یافت کرد، یافت کرده باشد؛ پس ھر بار که چھل درھم را دریآن را از بدھکار در
رون یافت کرد، بیاگر کمتر از چھل درھم در یرد؛ ولرون آویزکات ب یدرھم از آن را برا

ک پنجم نصاب، یرا در کمتر از یست؛] زیواجب ن یزکات بر و یاز آن برا یزیآوردن چ
ک پنجم نصاب [در ھر چھل ین در ھر یرد. و ھمچنیگ یست و مورد عفو قرار مین یزکات

ک درھم زکات یگردد،]  یگر اضافه میکند و به چھل درھم د یافت میکه در یدرھم
تعّلق  یزکات -در مقدار کمتر از چھل درھم  یعنی -رد؛ [و در کمتر از آن یگ یتعّلق م

 رد.یگ ینم
افت کرد، یکمتر از چھل درھم در چه چناند: اگر یگو /فهیبه ھر حال، امام ابوحن

ن یست؛ و ھمچنیواجب ن یزکات، بر و یاز آن برا یزیرون آوردن چیدر آن صورت ب
به چھل درھم ھا  آن گر گرفت و مقدارید یپس از چھل درھم اول، اندک اگر طلبکار،

د: تا یگو یم یرا ویست؛ زین یزکاتھا  آن ، در/فهیدگاه امام ابوحنید، باز ھم از دینرس
ھا  آن بر چھل درھم نخست، به چھل درھم نرسد، بر یاضاف یھا که آن درھم یزمان
ن یچھل درھم نخست اضافه شد، در ارد و چون چھل درھم بر یگ یتعّلق نم یزکات
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ب؛ در برابر ین ترتیرد، و بدیگ یک درھم زکات تعّلق می، یصورت در چھل درھم اضاف
 شود. یک درھم افزوده میھر چھل درھم، 

ک ین باورند که، در ھر آنچه که بر یبر ا /و امام محمد /وسفیامام ابو یول
ز افزوده شده، ین چیگردد، خواه ا یواجب م - ک چھلمی - ُربع عشراد گردد، یپنجم، ز

 ا نرسد.]یک پنجم نصاب برسد یبه  یعنیاد؛ یا زیاندک باشد 
تجارت  یگردد که بدل آنچه که برا ی] اطالق مین [و قرضیبه َد »: ن متوسطیَد «و 

ش، ھمچون] یخو یاصل یھا یازمندیکه آن را از ن یزی[چ یاست، نباشد؛ ھمانند بھا
آن  یفروخته و بھا ی[، به کس یخدمتکار و منزل مسکون یھا برده، یدنیپوش یھا جامه

 مانده است.] یدار باقیخر ی ز بر ذّمهیچ
 یکه شخص طلبکار، نصاب کامل آنگاهست مگر یواجب ن» ن متوسطیَد «و زکات در 

ھزار شخص بدھکار،  ی بر ذّمه -به عنوان مثال:  -ن رو، اگر ید؛ [از ایافت نمایرا در
واجب است  یرا قبض کرد، در آن صورت بر و ست درھمیدوبود و طلبکار، از آن،  درھم

افت کرد، یک نصاب را دریرون آورد؛ و اگر کمتر از یزکات ب یاز آن را برا پنج درھمکه 
 است.  /فهیدگاه امام ابوحنین حکم از دیشود. و ا یواجب نم یزکات بر و

افت شده یاورند که زکات در مبلغ درن بیبر ا /و امام محمد /وسفیامام ابو یول
 اد.]یا زیو وصول شده، اندک باشد  یافتیگردد؛ خواه آن مبلغ در ین واجب میاز َد 

معتبر است که  ی، از وقت»ن متوسطیَد «گردش سال در  -ح یت صحیبنا به روا -و 
، از »ن متوسطیَد «گردش سال در  یعنیده باشد؛ [یدار الزم گردیخر ی ن بر ذّمهیَد 

ده باشد، نه از وقت قبض کردن آن؛ از یاعتبار دارد که شخص، مالک نصاب گرد یوقت
آن بر طلبکار واجب  یادا یگردد؛ ول یگذشته واجب م یھا ن رو، زکات از سالیا
 ست، مگر پس از قبض و وصول آن.]ین

ر از مال، یغ یزیشود که در مقابل چ ی] گفته مین [و قرضیبه َد »: فین ضعیَد «و 
و  هید، صلح از قتل عمد، بدل ُخلع، تیوص، زن ی هیمھراشته باشد؛ ھمچون قرار د
پول به اربابش  ین شرط آزاد گردد که مقداریبرده بد یعنی، [بدل کتابت، بھاء خون

ش را آزاد کند و از او بخواھد یھا از برده یارباب، برخ یعنی؛ [»سعاية«بدل بپردازد؛] و 
را که با آن آزاد  یدش، مبلغیس یکار کند تا برا ش، تالش ویکامل خو یآزاد یتا برا

 شود، به دست آورد.] یم
را  یکه نصاب کامل آنگاهگردد مگر  یواجب نم» فین ضعیَد «و پرداخت زکات در 
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، پرداخت »فین ضعیَد «افت آن، بر آن بگردد؛ [پس در ید و سال از وقت دریافت نمایدر
امام  یبود؛ ول /فهیدگاه امام ابوحنید ن ازیست؛] ایگذشته، واجب ن یھا زکات از سال

ن را یافت شده از ھر سه َد ی، پرداخت زکات را در مبلغ در/و امام محمد /وسفیابو
 اد.یا زیو وصول شده، اندک باشد  یافتیاند؛ خواه آن مبلغ در دهیواجب گردان

امر«زکات در مال [ گردد که ھنوز در تمّلک  یاطالق م ی، به مال»ضمار«مال : »ضِ
 ش مشکل و دشوار است.]یبدان برا یدسترس یشخص قرار دارد، ول

افت کرد، در آن صورت در مال ِضمار، پرداخت زکات یرا در» ِضمار«و ھرگاه مال 
 :گردد یاطالق م »مال ِضمار«، لیبه موارد ذگردد؛ و  یآن واجب نم ی گذشته یھا سال
به شمار  یتجار یھا برده ی [و حال آن که آن برده از زمره یفرار ی برده -١

 اش برگردد.] به نزد خواجه یفرار ی د؛ و سپس آن بردهیآ یم
باشد  یم یتجار یھا برده ی مفقوداالثر [و حال آن که آن برده، از زمره ی برده -٢

 دا شود.]ی، پیمفقوداالثر پس از مّدت ی و سپس آن برده
ه یدرک، علگواه و م ی ارائه ییده و صاحب مال، توانایغصب گرد یکه از و یمال -٣

 ی، مالش را به ویغاصب را ندارد؛ [سپس خود غصب کننده، پس از مدت
 برگرداند.]

 ابد.]یب یا افتاده باشد [و سپس، آن را پس از مدتیکه در در یمال -٤
د و مکان دفن آن یع، دفن نمایبزرگ و وس یا ا منطقهیابان یش را در بیمال خو -٥

 بد.ایب یرا فراموش کند [و سپس، آن را پس از مدت
دوباره آن را  یکه مصادره و ضبط شده باشد [و سپس، بعد از مدت یمال -٦

 فراچنگ آورد.]
شناسد [و  یعه گذارد که او را نمیبه ود یش را به نزد کسیخو ییمال و دارا -٧

نگھدار را بشناسد و مالش را به دست  دار و سپرده ، امانتیسپس، پس از مدت
 آورد.]

به ارائه نمودن گواه و  یداده باشد، ول یرا به عنوان قرض و وام به کس یمال -٨
، یه بدھکار، توانا و قادر نباشد [و سپس، آن وام را پس از مدتیمدرک عل

 د.]یافت و وصول نمایدر
ت زکات، یر را به نیآن فق ی دارد؛ و ذّمه ی، وامیر و مستمندیکه در نزد فق یو کس
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 »متليك«ن صورت، یرا که در ایست؛ [زیح نیصح یزکات و یداکند، ا یم یاز آن وام َبر

شود؛ چرا  یح نمیصح »متليك«زکات بدون  یصورت نگرفته است؛ و پرواضح است که ادا
ت یر، نیکه در ھنگام دادن مال به فق آنگاهگردد مگر  یح نمیزکات صح یکه ادا

ان یع آن در میکه به توز یلیا در ھنگام دادن مال به وکید؛ یپرداخت زکات را بنما
ا در ھنگام کنار گذاشتن زکات از سر ید؛ یت زکات را بنمایپردازد، ن یمستحقان زکات م

 ت زکات را نموده باشد.]یجمع مالش، ن
، از متیحساب قبه  یوزن یزھایو چ یا مانهیپ یزھای، چیتجار یو دادن کاالھا

ا ی، یتجار یت دھنده، کاالاگر فرد زکا یعنیزکات طال و نقره، درست است؛ [ یجا
زکات طال و نقره  یمت، از جایرا به حساب ق یوزن یزھایا چیو  یا مانهیپ یزھایچ

زکات طال و نقره را از خود طال و نقره پرداخت،  چه چنانپرداخت، درست است؛] و اگر 
باشند  ی، خود نصاب طال و نقره معتبر میھمان طور که از لحاظ وجوب -در آن صورت 

د. [و اگر ھم یاز طال و نقره را بر اساس وزن، به عنوان زکات پرداخت نما یا قطعه -
ج، محاسبه نموده و آن را به یمت مقدار زکات طال و نقره را با ارز رایتواند ق یخواست، م

 رون گرداند.]یش بیو معمول و متداول در آن کشور، از مال خو یشکل ھمان ارز جار
گردد [تا به حّد نصاب برسد و از  یمه میبا طال و نقره ضم، یتجارت یمت کاالھایو ق

مت نقره یمت طال با قین قیشود.] و ھمچن یزکات پرداخت م ھا، آن متیمجموع ق
، یاگر شخص یعنیگردد؛  یزکات پرداخت م ھا، آن گردد [و از مجموع یمه میکجا ضمی

 یکاالھا یزد، ولپردا یآن به تجارت م ی لهیباشد که به وس یتجارت یمالک کاالھا
ز دارد، در آن صورت یا نقره نیطال ھا  آن رسد، اّما در کنار یاش به حّد نصاب نم یتجارت

در  چه چنانمه گرداند. و اگر یش را با طال و نقره ضمیخو یتجارت یمت کاالھایق
 رد.یگ ید، در آن صورت زکات بدو تعّلق مینصاب کامل گرد ھا، آن مجموع

ست درھم یدوو صاحب کمتر از  ست مثقال طالیب، مالک کمتر از یو اگر شخص
مه گرداند تا به حّد نصاب یمت نقره ضمیمت طال را با قیز قیبود، در آن صورت ن نقره

 زکات را بپردازد. ھا، آن متیبرسد و از مجموع ق
با  /فهی، امام ابوحنمت نقرهیمت طال با قیدن قیمه گردانیضم ی هیقضالبته در 

مه یمت نقره ضمیمت طال را با قید: قیگو /فهیشاگردانش، اختالف دارد؛ امام ابوحن
زکات را بپردازد؛ و امام  ھا، آن متیگرداند تا به حّد نصاب برسد و از مجموع ق
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مه یکجا جمع و ضمیمت نقره یمت طال را با قیند: قیگو /و امام محمد /وسفیابو
زکات را ھا  آن د و از مجموعیمه نمایگر ضمیھمدرا با ھا  آن ینگرداند، بلکه اجزا

 بپردازد.
: در شود یبا شاگردانش مشّخص م /فهیاختالف امام ابوحن ی جهین مثال، نتیدر ا

ن مقدار طال یمت ایوجود دارد که ق پنج مثقال طالو  ست درھم نقرهیدونزد شخص، 
، زکات بدو تعّلق /فهیدگاه امام ابوحنین صورت از دیرسد؛ در ا یم صد درھمز به ین
ن صورت پرداخت ین باورند که در ایبر ا /و امام محمد /وسفیرد؛ و امام ابویگ یم

کامل  متیقفه، نصاب از لحاظ یدگاه امام ابوحنیرا از دیرد؛ زیگ یزکات بدو تعّلق نم
 کامل نشده است.» اجزاء«شان، نصاب از لحاظ یدگاه شاگردان ایاز د یشده است؛ ول

ن یمت ایباشد که ق ده مثقال طالو  صد درھم نقره، یدر نزد شخص هچ چنانو اگر 
و ھم از  /فهیدگاه امام ابوحنیبرسد، در آن صورت، ھم از د صد درھمده مثقال به 

را نصاب از ھر یگردد؛ ز ی، زکات بر او واجب م/و امام محمد /وسفیدگاه امام ابوید
از طال  یکیمه گرداندن یب، ضمین ترتیکامل است؛ و بد - مت و اجزاءیق -دو جھت 

نصاب از  یمی، نصد درھم نقرهرا که یاز لحاظ اجزاء مشخص شد؛ ز یگریو نقره، به د
 از نصاب طال است.] یمی، نده مثقال طالاست و  نقره

کند؛ البته  یبه نصاب وارد نم یانی، ضرر و زسال یناقص شدن نصاب زکات در اثناو 
 یعنیاول و آخر آن،] کامل باشد. [ یعنیرف سال، [که نصاب زکات، در دو ط یدر صورت

د و کاھش یسال ناقص گرد ینصاب، در اول سال کامل بود؛ سپس در اثنا چه چناناگر 
دوباره در آخر سال کامل شد، در آن صورت باز ھم زکات در آن واجب  آنگاهافت؛ ی

 است.]
آن کاال، به حّد  ت تجارت مالک شد ویرا به ن یی[در اول سال،] کاال یو اگر فرد

د؛] و یرس یا نقره نمیک نصاب از طال ی، به حّد یتجارت یکاال یعنید؛ [یرس ینصاب نم
ار ندارد؛ یدر اخت یو مال ییگر دارایر از آن کاال، دیاست که آن فرد، غ ین در حالیا

د، در آن یاز طال و نقره] رس یکیمت آن کاال، به حّد نصاب [یسپس در آخر سال، ق
 باشد. یخاطر گذشتن آن سال [بر آن کاال]، زکات در آن واجب نمصورت به 

نصاب «باشد. و  ی] مگرم ٨٥بًا معادل ی[تقر ست مثقال طالیب»: نصاب طال«و 
ھفت آن، معادل وزن  ده درھمباشد که ھر  یم ییھا از درھم ست درھمیدو»: نقره

ُربع  ھا، آن د، ازیگردن رو، ھر کس از طال و نقره، مالک نصاب یباشد. [از ا یم مثقال
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1 یعنی - عشر
 ٥٩٥بًا معادل ی، تقرست درھم نقرهیدورون آورد. و یزکات ب یرا برا - 40

گرم) و در  ١٢٥/٢بًا معادل ی(تقر م مثقالین، ست مثقال از طالیباست؛ پس در  گرم
 رون آورد.]ی) بگرم نقره ١٥بًا معادل ی(تقر پنج درھم، ست درھم نقرهیدو

ک یست مثقال طال] افزوده شود و به یست درھم نقره و بینصاب [دوو آنچه بر 
د به ھمان حساب، ی] برسد، باچھار مثقال طالا ی، چھل درھم نقره یعنی، [پنجم نصاب

 زکات آن را بپردازد.
شد  - گرم نقره ٥٩٥بًا یتقر - ست درھم نقرهیدومالک  ی[به ھر حال، ھرگاه شخص

ن یرد؛ از ایگ ی، در آن صورت زکات بدان تعّلق مبر آن گذشت یک سال کامل قمریو 
 - پنج درھمک چھلم مالش، معادل پرداخت یمالش را بپردازد؛ و  ک چھلمید یرو، با

 باشد. یست درھم میاز دو - گرم نقره ١٥
اده از یزکاِت ز ی ست درھم بود، در آن صورت دربارهیش از دوی، مالک بیو اگر فرد

 یاضاف یھا که آن درھم ید: تا زمانیگو /فهیام ابوحنست درھم اختالف است؛ امیدو
رد و چون چھل یگ یتعّلق نم یزکاتھا  آن نرسد، بر چھل درھمست درھم، به یبر دو

ک درھم زکات ی، یست درھم اضافه شد، در آن صورت در چھل درھم اضافیدرھم بر دو
ست درھم، یزکات دارد؛ پنج درھم، زکات دو شش درھم، درھم ٢٤٠رد؛ پس یگ یتعّلق م

افزوده  ک درھمی، درھم ٤٠ب در برابر ھر ین ترتی. و بددرھم ٤٠ک درھم، زکات یو 
 شود. یم

ن باورند که در ھر آنچه که بر نصاب یبر ا /و امام محمد /وسفیاّما امام ابو
 زین چیگردد؛ خواه ا یواجب م -ک چھلم ی -اد گردد، ُربع عشر یست درھم زیدو

 ا نرسد.یک پنجم نصاب برسد یبه  یعنیاد؛ یا زیافزوده شده کم باشد 
 یک سال قمریشد و  - گرم ٨٥بًا یتقر - ست مثقالیباز طال، مالک  یو اگر کس

1 -ربع عشر ھا  آن ز بر آن گذشت، در آن صورت ازین
بًا یتقر -» م مثقالین« یعنی - 40

 رون آورد.یزکات ب یرا برا - گرم ١٢٥/٢
 /فهیشتر بود، در آن صورت امام ابوحنیست مثقال بیطالھا از ب چه چناناگر  و

، راطیق ٢٠شود. (و ھر  یزکات پرداخته م راطیق ٢، چھار مثقالد: در برابر ھر یگو یم
کمتر از چھار مثقال،  ی ادهیگرم است)؛ و در ز ٨٠/٤شود و ھر مثقال  یم ک مثقالی

 رد.یگ یتعّلق نم یزکات
م یست مثقال طال، نین باورند که، در بیبر ا /و امام محمد /وسفیامام ابو یول
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شتر شده، یست مثقال بیرد و در آنچه که از بیگ یتعّلق م -گرم  ١٢٥/٢بًا یتقر -مثقال 
ست یدر ھر آنچه که بر نصاب ب یعنیشود؛  یز به حساب خودش پرداخته میزکات آن ن

ز ین چیگردد؛ خواه ا یواجب م -ک در چھل یمعادل  -اد گردد، ُربع عشر یمثقال ز
 ا نرسد.یک پنجم نصاب برسد یافزوده شده، به 

ورآالت و ظروف یشود، ھمچون ز یساخته مھا  آن و بر طال و نقره و بر ھر آنچه که از
استفاده  ییورآالت و ظروف طالین زیرد؛ خواه از ایگ ی، زکات تعّلق مییل طالیو وسا
 ا نشود.]یشود 

غشناک، در حکم  ی غالب بود، آن طال و نقره یکه بر غّش و ناخالص یا نقره و طال و
خالص است؛ اگر  ی غشناک، در حکم نقره ی خالص است. [پس نقره ی طال و نقره

خالص است، اگر  یز در حکم طالیغشناک ن ینقره بر آن غالب بود؛ و طال چه چنان
بر آن غالب بود، پس  یو ناخالص غّش  چه چنانطال بر آن غالب شد؛ اّما اگر  چه چنان

 است.  یتجارت یغشناک، در حکم کاال ی طال و نقره

غّش بر نقره  چه چنانن آمده است: اگر ی) چن١/١٩٧( »الفتاوي اهلندية«در کتاب 
 چه چنانشود: اگر  ین بررسید چنیست و باین صورت ھمانند نقره نیغالب بود، در ا

 متیقن صورت یشد، در ا یدر تجارت به کار گرفته ما یج بود، یغشناک، را ی ھمان نقره
که زکات بدان تعّلق  ییھا ن درھمیتر نیین رو، اگر به نصاِب پایآن اعتبار دارد؛ از ا

در آن  -غالب بود  یبود که نقره بر غّش و ناخالص ین در حالیو ا -د یرد رسیگ یم
 رد.یگ یدان تعّلق نمب ین صورت، زکاتیر ایرد و در غیگ یصورت زکات بدان تعّلق م

به کار برده  یشرفت اقتصادیا در رشد و پیج نباشد، یرا یھا پول ی و اگر از زمره
 رد. یگ یبدان تعّلق نم ین صورت زکاتینشود، در ا
ست درھم یدوتوان  یان آن میاد بود که از میز یزان نقره به حّد یم چه چنانو اگر 

گردد؛ و اّما  یست درھم واجب میزکات دورون آورد، در آن صورت یرا ب خالص ی نقره
بدان تعّلق  یرون آورد، در آن صورت زکاتیاز آن ب خالص ی ست درھم نقرهیدواگر نتوان 

 رد.یگ ینم
 ی است. و اگر اندازه غشناک ی حکم نقرهز ھمانند ین غشناک یحکم طالو 

ان علماء و یبودند، در آن صورت در م یگر مساویمغشوش و خالص با ھمد

ن آمده یچن »اخلالصة«و  »اخلانية«اختالف وجود دارد؛ در کتاب  ینظران فقھ صاحب
 ین صورت از رویکسان باشند، در ایگر یمغشوش و خالص با ھمد ی است که اگر اندازه
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 گردد.] یاط، زکات واجب میاحت
دھا، زکات یروزه] و مرواریاقوت، فیگران بھاء [ھمانند الماس، زمرد،  یھا و در سنگ

ت تجارت، مالک شده باشد که در آن یرا به نھا  آن باشد مگر آن که شخص یض نمفر
زکات فرض ھا  آن باشد [و در ی] معروض[ یتجارت یر کاالھایصورت، ھمانند سا

 باشد.  یم
ورآالت و یشوند، ھمچون ز یو بر طال و نقره و بر ھر آنچه که از طال و نقره ساخته م

ورآالت و ظروف ین زیرد؛ خواه از ایگ ی، زکات تعّلق میا و نقره ییل طالیظروف و وسا
 ا نشود.]ی، استفاده شود یا و نقره ییطال

مت یق آنگاهگذشت؛  یک سال قمری، یا وزنی یا مانهیپ یزھایبر چ چه چنانو اگر 
ِن ھمان یز از عین آمد و فرد زکات دھنده نییا پای ، باال رفتیا وزنی یا مانهیز پیآن چ

ُربع عشر] آن را پرداخت کرد، در آن  یعنی[ ک چھلمی، یو وزن یا مانهیپ یزھایچ
 کند. یت میصورت زکاتش درست است و او را کفا

دگاه امام یپرداخت کرد؛ در آن صورت از دھا  آن متیقزکات را از  چه چنانو اگر 
 یعنیده است؛ یواجب گرد یکه زکات بر و اعتبار دارد یمت روزیق: /فهیابوحن

[که به حد نصاب  یا وزنی یا مانهیپ یزھایبر چ یک سال قمریکه  یھمان روز
 ده باشد.یده و سال، کامل گردیان رسیاند] به پا دهیرس

که  باشد یمعتبر م یمت ھمان روزیقاند:  گفته /و امام محمد /وسفیو امام ابو
 ازمندان و مستحقان برساند.یخواھد آن را به مصرف ن یم

در  یآن که و ید، و بیرا پرداخت ننماھرگاه سال، کامل گردد و بدون عذر، زکات 
د، در آن یع و ھالک گردی، ضایو ییداشته باشد، مال و دارا یتلف شدن مال، نقش

گردد. و ھر گاه پس از کامل شدن  یز ساقط میصورت پرداخت زکاِت مال تلف شده ن
گردد و  یز واجب نمین صورت، زکات نھالک و تلف گردد، در آ ییسال، مال و دارا

 شود. یساقط م
ز به ھمان ید، در آن صورت زکات نی، تلف گردییاز مال و دارا یو ھر گاه بخش

 گردد. یحساب ساقط م
 سه حد نصاب وجود داشته باشد و در کنار -به عنوان مثال  - یفرداگر در نزد 

د، یاز آن ھالک و تباه گرد یبرخز وجود داشت، و یگر نیک حد نصاب دیکمتر از  ھا، آن
ن طور که اگر یگردد؛ ا یحساب م یدر آن صورت مال ھالک شده در ھمان مقدار اضاف
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از حد نصاب بود، در آن صورت زکات به ھمان سه  یمال تلف شده برابر با مقدار اضاف
ت کرد، یز سرایاز سه حد نصاب ن یکیمال تلف شده به رد؛ و اگر یگ یحد نصاب، تعلق م

رد؛ و اگر مال تلف شده، به حد نصاب یگ یدر آن صورت زکات فقط به دو نصاب تعّلق م
 رد.یگ یک نصاب تعلق میت کرد، باز ھم، زکات به یز سرایدوم از سه حد نصاب ن

ز یت نیمانده از م یشود؛ و از مال بر جا یاجبار و فشار گرفته نم یو زکات از رو
د که در آن صورت یارش به پرداخت زکات نمات و سفیشود؛ مگر آن که وص یگرفته نم
 گردد.  یپرداخت م یو ییک سوم مال و دارایزکات از 

ن که یداند (مانند ا یز و روا میله را جایدفع وجوب زکات، ح یبرا /وسفیامام ابو
ش را به فروش برساند و یخو ی وانات چرندهیدن سال حیان رسیش از به پایک روز پی

ن باور است که به کار یبر ا /د)؛ و امام محمدیزکات فرار نما ب از پرداختین ترتیبد
 باشد. یناپسند و مکروه م یدفع وجوب زکات امر یله برایبردن ح
زکات «؛ »زکات شتر«؛ » وانات چرندهیزکات ح«نم که یب ینجا بر خود الزم می[در ا

در  سريي«و ... را از کتاب » یزکات محصوالت کشاورز«؛ »زکات گوسفند«؛ »گاو

ض محمد بلوچ، ی: فی و ترجمه یف: موالنا محمد عاشق الھیتأل ١ج  »مسائل قدوري
 ن مبحث از کتاب گردانم: یا ی مهیضم

 دارند؟ یمک، چه حیتجارت یاالھاکات کز س:
نصاب  یکبه حّد  یتجارت یاالھاکمت یه قک یدر صورت د: یگو /فهیامام ابوحن ج:

و  یگذار با طال و نقره ارزش یا به گونه یتجارتا نقره برسد، و نصاب اموال یاز طال 
دستان،  یمستمندان و تھ یبرسد و براھا  آن از یکیه به حّد نصاب کشود  یگذار متیق

 واجب است. یتجارت یاالکات کن صورت پرداخت زیداشته باشد، در ا یشتریب ی بھره
 یذارگ ارزش یزیبا ھمان چ یتجارت یاالھاکد: نصاب یگو /وسفیو امام ابو

با طال  یتجارت یاالھاک چه چنانن رو اگر یده شده است؛ از ایه با آن خرکگردد  یم
با نقره  چه چنانشود؛ و اگر  یم یمت گزاریشده است، نصاب آن با طال ق یداریخر
شود؛ و اگر اموال  یم ین صورت نصاب آن با نقره ارزش گزاریشده، در ا یداریخر

 یابین صورت ارزشیدر ا شده بود،  یداریطال و نقره خرگر، به جز از ید یزیبا چ یتجار
 شور تاجر است.کدر  یبراساس ارز جار یتجارت یاالھاک یگذار و ارزش

بر اساس  یتجارت یاالھاک یابیه در ھر صورت ارزشکن باور است یو امام محمد بر ا
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 شور است.کدر  یارز جار
 یتجارت یاالھاکات طال و نقره و کپرداخت ز یچگونگ

 د پرداخت شود؟یات مال، چگونه باکز س:
ات را مقّرر که خداوند در آن زکرا  یچھلم] مال یکات ُربع عشر [کفرد مسلمان، ز ج:

ن ید پرداخت ایو با  درست است؛ھا  آن یات براکه پرداخت زکبپردازد  یرده، به افرادک
 ی ِر واجب شدهردِن مقداکت جدا یا مقارن با نیات، کز یت ادای، مقارن با نیاِت وکز
ه در ھنگام کآنگاه  گردد مگر یح نمیات صحکز ین رو ادایباشد. [از ا یاِت ماِل وکز

ه به ک یلکیا در ھنگام دادن مال به وید، یات را بنماکت پرداخت زیر، نیدادن مال به فق
نار کا در ھنگام ید؛ یات را بنماکت زیپردازد، ن یات مکان مستحقان زیع آن در میتوز

 ات را نموده باشد.]کت زیات از سر جمع مالش، نکز گذاشتن
ات از سر جمع مال کنار گذاشتن زکات را در ھنگام کت زین«ه کن یمراد از ا س:

 ست؟یچ» ندکب
 ی د و مقدار واجب شدهیش را بنمایھر گاه شخص در آخر سال حساب مال خو ج:

پرداخت  یرا برا ینار گذارد تا ھر گاه شخص مستحقکند و کجدا ھا  آن ات را ازکز
ات معتبر کز یت در اداین نین صورت اید، در ایافت، بدو آن مال را پرداخت نمایات کز

 است.
نار گذاشته شده کد و از ھمان مال یبه نزدش آ یر و مستمندین رو ھر گاه فقیاز ا

 یات ادا شده است؛ گر چه به ھنگام پرداخت مال براکن صورت زیبدو داد، در ا
 د.یات را در ذھن و قلبش استحضار ننماکز تیمستحق آن، ن

 ین مال در اثناید، سپس از جنس ایگرد ینصاب کدر اّول سال، مال یسکاگر  س:
 د بپردازد؟یز بایات آن را نکن صورت زیا در ایرا به دست آورد، آ یسال، مال

 ین مال در اثنایده، سپس از جنس ایگرد ینصاب که در اّول سال، مالک یسک ج:
ش یز به اصل مال خوین مال را نین صورت ایآورد، در ا یرا به دست م یسال، مال

ن ماِل یه اکند ک ینم یگردد [و فرق یواجب مھا  آن ات در مجموعکو ز ١مه گرداندیضم

ھا  آن ات در مجموعکشدن سال بر اصل مال، ز یه پس از سپرکن است یردن، اکمه یمراد از ضم -١
به » را به دست آورد یسال، مال ین مال در اثنایاز جنس ا«اند:  ه گفتهکن یگردد. و ا یواجب م

ن صورت یرا به دست آورد در ا یسال، مال ین مال در اثنایر جنس ایه اگر از غکخاطر آن است 
شود... و  یمه نمیه شتر با گوسفند ضمکن یگردد؛ ھمانند ا یمه نمیه ضمین مال به اصل سرمایا
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ا به ھر یراث و یا به میه، یا با بخشش و ھدیورده را با تجارت اندوخته باشد،  به دست آ
 گر.]ید یقیطر

ش پرداخت یشاپیات آن را پکسال بر مال، ز یکشدن  یش از سپریتوان پ یا میآ س:
 رد؟ک

ند، در کشدن سال، پرداخت  یش از سپریات مالش را پکنصاب، ز کھر گاه مال ج:
 گردد. یاتش ادا مکب زین ترتیاتش درست است و به اکن صورت پرداخت زیا

 یرد، ولکپرداخت ات مالش را کبود، و در آخر سال ز ینصاب کمال یسکاگر  س:
ات بدو تعّلق کن صورت پرداخت زیا در اید، آینده ناقص گردیساِل آ ینصابش در اثنا

 رد؟یگ یم
ن یبود، در ا یاملکنصاب  کشدن سال، مال یش از سپریپ یشخص چه چنان  ج:

امل بود، سپس در کات بر او واجب است؛ و اگر نصاب در اّول سال کصورت پرداخت ز
ن صورت باز یامل شد، در اکدر آخر سال نصاب دوباره آنگاه  د،یسال ناقص گرد یاثنا

 ات در آن واجب است.کھم ز
آن به تجارت  ی لهیه به وسکباشد  یتجارت یاالھاک کمال یاگر شخص س:

ز یا نقره نیطال ھا  آن نارکرسد، اما در  یاش به نصاب نم یتجارت یاالھاک یپردازد؛ ول یم
 رد؟یگ یات بدو تعّلق مکن صورت زیدر ا یدارد، آ
مه گرداند؛ و یش را با طال و نقره ضمیخو یتجارت یاالھاکمت ین صورت، قیدر ا ج:

ات بدو تعّلق کن صورت زید، در ایامل گردکنصاب ھا  آن در مجموع چه چناناگر 
 رد.یگ یم

ست درھم یمتر از دوکست مثقال طال، و صاحب یمتر از بک ک، مالیاگر شخص س:
 رد؟یگ یات تعّلق مکن صورت بدو زیا در ایه بود، آنقر

مه گرداند تا به حّد یمت نقره ضمیمت طال را با قید: قیگو /فهیامام ابوحن ج:

ا یق ارث اندوخته شده باشد یسال، از طر ین مال به دست آورده شده در اثنایه اکند ک ینم یفرق
ات، که در پرداخت زکن موضوع اشاره خواھد شد یب بدیت و بخشش.. و عنقریا وصیبا تجارت و 

از طال و  یکیبه  یتجارت یاالھاکن یمه خواھد شد؛ و ھمچنیضم یگریاز طال و نقره به د یکی
با طال و  یتجارت یاالھاک)؛ و ۲/۲۳۹مه خواھد شد. (البحر الرائق یضم ھا، آن متینقره به اعتبار ق

ن صورت به یبه دست آمد، در اھا  آن از یا دهیفا سال، یجنس ھستند و اگر در اثنا یکنقره از 
 گردد. یمه میضم یگرید
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و امام  /وسفیات را بپردازد]؛ و امام ابوکز ھا، آن متینصاب برسد [و از مجموع ق
 یه اجزاکمه نگرداند؛ بلیجا ضم یکمت نقره یمت طال را با قیند: قیگو /محمد

 ات را بپردازد.]کزھا  آن د [و از مجموعیمه نمایگر ضمیرا با ھمدھا  آن
 /فهیاختالِف امام ابوحن ی جهید تا نتیان داریرا ب یموضوع فوق، مثال یبرا س:

 با شاگردانش مشّخص شود؟
ست درھم نقره و پنج مثقال طال وجود یدو ی[به عنوان مثال:] در نزد شخص ج:
دگاه امام ین صورت از دیرسد؛ در ا یز به صد درھم میمقدار طال ن نیمت ایه قکدارد 
ه کن باورند یوسف و امام محمد بر ایرد؛ و امام ابویگ یات بدو تعّلق مکز /فهیابوحن
 /فهیدگاه امام ابوحنیرا از دیرد؛ زیگ یبدو تعّلق نم یاتکن صورت پرداخت زیدر ا

شان، نصاب از لحاظ یدگاه شاگردان ایاز د یامل شده است؛ ولکمت ینصاب از لحاظ ق
 امل نشده است.کاجزاء 

ن یمت ایه قکصد درھم نقره و ده مثقال طال باشد  یدر نزد شخص چه چنانو اگر 
دگاه یفه و ھم از دیدگاه امام ابوحنین صورت ھم از دیده مثقال به صد درھم برسد، در ا

را نصاب از ھر دو جھت یزگردد؛  یات بر او واجب مکوسف و امام محمد، زیامام ابو
 ١امل است.کمت و اجزاء] ی[ق

 ات سائمه)کاِن چرنده (زیوانات و چھار پایات حکز
 رد؟یگ یات تعّلق مکز، زین یتجارت یاالھاکر از طال و نقره و یغ یزیا در چیس: آ

 رد.یگ یات تعّلق مکز زیاِن چرنده (سائمه) نیوانات و چھار پای؛ در حیآرج: 
 ست؟ی(سائمه) چ» اِن چرندهیچھار پا«مراد از  س:
ه در دشت و صحرا به چرا مشغول باشند؛ کشود  یگفته م یواناتیبه ح»: سائمه« ج:

وانات چرنده آن یان و حیات در چھارپاکمانند: شتر، گاو و گوسفند. و شرط وجوب ز
) به چرا یعیطب یھا شتر سال را در دشت و صحرا (و در مراتع و چراگاهیه بکاست 

ش یان خویشتر از آن را به چھارپایا بینصف سال  ین رو اگر شخصیمشغول باشند. از ا
 یاتکن صورت زینچرند]، در ا یعیطب یھا شتر سال را در مراتع و چراگاهیعلف داد [و ب

 رد.یگ یتعّلق نم ھا بدان

را یاز لحاظ اجزاء مشخص شد؛ ز یگریاز طال و نقره، به د یکیمه گرداندن یب، ضمین ترتیو به ا -١
 از نصاب طال است. یمیاز نصاب نقره است؛ و ده مثقال طال، ن یمیه صد درھم نقره، نک
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 یھا شتر سال را در مراتع و چراگاهیه بکاِن چرنده [یوانات و چھارپایدر ح س:
 گردد؟ یواجب م یزیاند] چه چ دهیچر یعیطب

ان چرنده [ھمچون شتر، گاو و یوانات و چھار پاین حیات در اکمقدار فرِض ز ج:
 گوسفند] مختلف است.

ار کبه  یقیا به طریشود،  یاستفاده مھا  آن ه در حمل و نقل ازک یواناتیدر ح س:
 یاتکا زیشود، آ یداده معلوفه ھا  آن گردند و به یم یشوند و در خانه نگھدار یگرفته م
 رد؟یگ یتعّلق م
ار کبه  یقیا به طریشوند،  یاستفاده مھا  آن ه در حمل و نقل ازک یواناتیبه ح ج:

ات تعّلق کدھند، ز یعلوفه مھا  آن گردند و به یم یشوند و در خانه نگھدار یگرفته م
 رد.یگ ینم

 ات شترکز
 از نصاب برسد؟ یحّد  به چهھا  آن د تعدادیات شتر، باکوجوب ز یبرا س:
بگذرد، ھا  آن ه سال برکست؛ در پنج شتر چرنده ین یاتکمتر از پنج شتر، زکدر  ج:

گوسفند است، تا نه شتر. پس در ده شتر تا چھارده شتر، دو گوسفند است. در  یک
ست و چھار شتر، چھار یست شتر تا بیپانزده شتر تا نوزده شتر، سه گوسفند است. در ب

است؛  ١»بنت مخاض«شتر  یکو پنج شتر،  یست و پنج شتر تا سیدر بگوسفند است. 
 است. ٢»بنت لبون«شتر  یکو شش تا چھل و پنج شتر،  یو در س

شتر تا  یکاست؛ و در شصت و  ٣»ِحّقه«شتر  یکو در چھل و شش تا شصت شتر، 
بنت «است؛ و در ھفتاد و شش شتر تا نود شتر، دو  ٤»ِجزعه« یکھفتاد و پنج شتر، 

 است.» ِحّقه«ست شتر، دو یشتر تا صد و ب یکاست؛ و در نود و » لبون
شود؛ پس در ھر  یات از سر گرفته مکز ی ضهید، فریادتر گردیه زکن تعداد یاز ا آنگاه

در اه آنگ گوسفند است به ھمراه آن دو حّقه تا صد و چھل و پنج شتر. یکپنج شتر، 
بنت مخاض؛ و در صد و پنجاه شتر، سه  یکصد و چھل و پنج شتر، دو حّقه است و 

 حّقه است.

 رده و در سال دوم داخل شده است.کامل کسال را  یکه کاست  یبنت مخاض: شتر -١
 ه دو سال را تمام نموده و در سال سوم داخل شده است.کاست  یبنت لبون: شتر -٢
 رده و در سال چھارم داخل شده است.کل یمکه سه سال را تکاست  یِحّقه: شتر -٣
 ه در سال پنجم داخل شده باشد.کاست  یجزعه: شتر -٤
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ادتر از صد و پنجاه شتر، در ھر پنج یشود؛ پس در ز یضه از سر گرفته میباز فر آنگاه
ه فرض تعداد مقّدم بر آن است؛ و در ک یا به ھمراه سه حّقه ١گوسفند است یکشتر 

بنت مخاض؛ و در صد و ھشتاد و شش  یکشتر، سه حّقه است و صد و ھفتاد و پنج 
ست شتر، چھار یبنت لبون؛ و در صد و نود و شش شتر تا دو یکشتر، سه حّقه است و 

 حّقه است.
 یبیشود به ھمان ترت یات از سر گرفته مکد، فرض زیاتر گردیه زکن تعداد یاز ا آنگاه

 شد. یسر گرفته مه در پنجاه شتر بعد از صد و پنجاه شتر از ک
 است؟ یو شتر عرب ٢یان شتر بختیم یات شتر، تفاوتکا در زیآ س:
وجود ندارد؛ و ھر دو  یو شتر عرب یان شتر بختیم یچ تفاوتیات، ھکدر مورد ز ج:

 اند. سانیکات کدر ز
 ات گاوکز

 از نصاب برسد؟ یبه چه حّد ھا  آن د تعدادیات گاو، باکوجوب ز یبرا س:
بگذرد، ھا  آن ه سال برک یا گاو چرنده یست؛ در سین یاتکگاو ز یمتر از سکدر  ج:

است؛ و در » مسّنه« یکا ی ٤»مسّن « یکاست؛ و در چھل گاو، » عهیتب«ا ی ٣»عیتب« یک
ات به کز /فهیاد گردد، در نزد امام ابوحنین تعداد [چھل گاو] زیه بر اکآن چه 

گاو  یک ی ه از ده حصهچھار حصّ  گاو،  یکدر  یعنیحساب آن است تا شصت گاو. 
سه  ی گاو ماده یک ی و در دو گاو، نصف دھم حصه  سه ساله [مسّنه] است؛ ی ماده

 سه ساله است. ی گاو و ماده یکساله است؛ و در سه گاو؛ سه چھارم 
اد گردد تا یه بر چھل گاو زکچه ند: در آنیگو /و امام محمد /وسفیامام ابو

ن صورت در ید، در ایو ھر گاه به شصت گاو رسرد؛ یگ یتعّلق نم یاتکشصت گاو، ز

گوسفند است به ھمراه آن دو حّقه تا صد و چھل و پنج  یکه در ھر پنج شتر، کست ن ایمراد ا -١
 ن موضوع اشاره رفته است.یبد» ةیفاکال«تاب که در کشتر. چنان 

ن یه بکاست  ین فردینخست یرا ویمنسوب است؛ ز» بخت نصر«است و به  یجمع بخت»: بخت« -٢
» یبخت«ه از آن دو متولد شود، بدان ک یا ن رو به بچهیرد؛ از اکجمع  یو عجم یشتر عرب

 ».درالمختار«ند. به نقل از یگو یم
 باشد.] یآن م ی ماده» هیتبع«ده است. [و یه وارد سال دوم از عمرش گردکاست  یع: گاو نریتب -٣
 آن است.] ی ، ماده»مسّنه«ده است [و یه وارد سال سوم از عمرش گردکاست  یگاو نر»: مسّن « -٤
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ع یتب یکمسّنه و  یک؛ و در ھفتاد گاو، ١عه استیا تبیع یتب ی شصت گاو، دو گوساله
ع است؛ و در صد گاو، دو یو در نود گاو، سه تب  ؛ و در ھشتاد گاو، دو مسّنه است؛ است

 مسّنه است. یکع و یتب
ع به یتب یکزوده شدن ھر ده گاو، از ات گاو، با افکب، فرض زین ترتیسپس به ھم

 ند.ک یر مییمسّنه تغ یک
 ش وجود دارد؟یان گاو و گاو میم یات گاو، تفاوتکا در زیآ س:
ات کو گاو وجود ندارد؛ و ھر دو در ز ٢شیان گاو میم یچ تفاوتیات، ھکدر مورد ز ج:

 م دارند.کح یکاند و  سانیک
 ات گوسفندکز

از نصاب برسد؛ با  یبه چه حّد ھا  آن د تعدادیات گوسفند، باکوجوب ز یبرا س:
 د؟ینکان یل بیتفص

 ه سال برکست؛ در چھل گوسفند چرنده ین یاتکمتر از چھل گوسفند، زکدر  ج:
تا  یکست و یگوسفند است؛ و در صد و ب یکست گوسفند، یبگذرد، تا صد و بھا  آن
و   گوسفند، سه گوسفند است؛ یکست و یست گوسفند، دو گوسفند است؛ و در دویدو

و چنان چه تعدادشان از چھارصد گوسفند   در چھارصد گوسفند، چھار گوسفند است؛
 گردد. یگوسفند اضافه م یکن صورت در ھر صد گوسفند، یادتر گردد، در ایز

 ش وجود دارد؟یان بز و میم یات گوسفند، تفاوتکا در زیآ س:
سان یکم ھر دو کش وجود ندارد و حیو م ان بزیم یچ تفاوتیات، ھکدر مورد ز ج:
 ٣است.

وسف و امام یفه، امام ابویان امام ابوحنیشتر از شصت و بعد از آن، در میچھل گاو و بمتر از کدر  -١
 وجود ندارد.  یمحمد اختالف

ھا،  یستانکھا و پا یه در زبان ھندوستانکاست » شیاؤمک«ش]، معّرب یا ھمان گاومیجاموس [ -٢
ه ک» نزک« ی سندهیقول نون یل ایدر ذ» البحر الرائق«تاب ک ی سندهیند. نویگو یم» نسیبھ«بدان 

را اسم گاو ھر ید: زیگو یم گاو است]، مکش ھمانند حیم گاومک[ح »البقرکوالجاموس «د: یگو یم
 ی لهین رو به وسیاز گاو است؛ از ا یز نوعیش نیو گاوم  شود؛ یش را شامل میدو نوع گاو و گاوم

ش با ھم یگاه گاو و گاوم شود؛ و ھر یات واجب مکگردد و از آن ز یامل مکش، نصاب گاو یگاوم
سان و یکشتر باشد؛ و اگر با ھم یه بکشود  یگرفته م یات از نوعکن صورت زیمخلوط بودند، در ا

 )۲/۲۳۲شود. ( یگرفته م یاعل یو ادنا یادنّ  ین صورت اعالیبرابر بودند، در ا
المحتار به نقل : رد کشود. [ر. یش می، شامل بز و م»گوسفند« ی ات دربارهکت زیرا نّص فرضیز -٣
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 ات اسبکز
 وجود دارد؟ یاتکا در اسب، زیآ س:
ھا  آن بچرند و سال بر یعیطب یھا نر و ماده در مراتع و چراگاه یھا ھر گاه اسب ج:

تواند در مقابل  یه اگر خواست مکار دارد یھا اخت ن صورت صاحب آن اسبیبگذرد، در ا
د و ینما یگذار متیھا را ق تواند اسب یبپردازد؛ و اگر ھم خواست منار ید یکھر اسب، 

 ست درھم، پنج درھم بپردازد.یدر برابر ھر دو
  ١رد.یگ یتعّلق نم یاتک، زیینر به تنھا یھا ، به اسب/فهیدگاه امام ابوحنیو از د

ات کز« ی درباره یاحناف، اختالف یان علماء و صاحب نظران فقھیا در میآ س:
 وجود دارد؟» اسب

 /فهیبا امام ابوحن /و امام محمد /وسفینه امام ابوین زمی؛ در ایآر ج:
 رد.یگ یتعّلق نم یاتکھا، ز اند: در اسب ه گفتهکن طور یاند؛ ا ردهکدا یاختالف نظر پ

ردن نصاب، کامل کش در یه بز و مک ید: به راستیگو» در المختار« ی سندهیاز النھر]؛ نو
 اند. سانیک

 ی عهیه به ذرکبز وجود داشت  یش ناقص بود، و در نزد شخص تعدادید: اگر نصاب میگو یشام 
ه کش وجود داشت یم یا اگر نصاب بز ناقص بود و در نزد فرد، تعدادید؛ یگرد یامل مکآن نصاب 

و ھر گاه نصاب با   رد؛یگ یات بدان تعّلق مکن صورت زید، در ایگرد یامل مکآن نصاب  ی لهیبه وس
ن یل گردد در ایمکو اگر با بز ت  شود؛ یش پرداخت میات از مکن صورت زیامل گردد در اکش یم

ن صورت، ید، در ایگردامل ھا ک ی آنگردد. و اگر نصاب با ھر دو یات از بز پرداخت مکصورت ز
شود. و اگر ھر دو در نصاب برابر بودند، در  یات از آن پرداخت مکشتر بود، زیه بکدام کتعداد ھر 

ن یدر ا یعنیات را بپردازد؛ کخواھد، ز یه مکدام که از ھر کن صورت فرد مختار و آزاد است یا
 ).۲/۱۹(ردالمختار » وھرةالج«تاب کرا بپردازد. به نقل از  یاعل یو ادنا یادن یصورت اعال

زاد ھا  آن را دریرد؛ زیگ یتعّلق نم یاتک، زیینر به تنھا یھا د: به اسبیگو» هیھدا«تاب ک ی سندهینو -١
 ییماده به تنھا یھا ه در اسبکن وارد شده یچن یتیوجود ندارد؛ و در روا یو ولد و توالد و تناسل

ه کن باور است یبر ا یه وکگر آمده است ید یتیروافه در یات وجود ندارد. و از امام ابوحنکز زین
، از آن زاد و ولد یتیتوان با اسب نر عار یرا میات وجود دارد؛ زکز ییماده به تنھا یھا در اسب

 یھا ه در اسبکاند  شان گفتهیه اکن وارد شده است یفه چنیگر از امام ابوحنید یتیرد. و در رواک
 ات واجب است.کز زین یینر به تنھا

ت مختلف از ی، دو رواییبه تنھا ی ماده یھا و اسب یینر به تنھا یھا اسب ی د: دربارهیابن ھمام گو
ات، و در ک، عدم وجوب زیینر به تنھا یھا فه نقل شده است و قول راجح در مورد اسبیامام ابوحن

 ات است.کوجوب ز  ،ییبه تنھا ی ماده یھا اسب
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 وجود دارد؟ یاتکا در قاطر و االغ، زیآ س:
ن یه در اکتجارت باشند  یه براکرد؛ مگر آن یگ یتعّلق نم یاتکدر قاطر و االغ، ز ج:

واجب  یتجارت یاالھاکات که در زکگردد  یواجب م یزیصورت در قاطر و االغ چ
 د.یگرد یم

 ام گوناگون و متنّوعکاح

 ست؟یھا چ شتران و گوساله یھا ات] بچهک[ز ی درباره /فهیدگاه امام ابوحنید س:
ھا و  شتران، بّره یھا به بچه /و امام محمد /فهیدگاه و منظر امام ابوحنیاز د ج:
شتر، گوسفند و گاو ھا  آن ه باکرد، مگر آن یگ یتعّلق نم یاتکھا، ز ھا و گوساله بزغاله

 از خود یکی ھا، آن اتکه در زکن باور است یبر ا /وسفیباشد. و امام ابو یبزرگ سال
 ١گردد. یواجب مھا  آن

ات است کز یمسلمانان، مأمور جمع آور یشوایپ یه از سوک یارگزارکاگر  س:
را در خوِر  یدھندگان، مال اتکرد، و در نزد زیوانات چرنده را بگیات حکبخواھد تا ز

 ست؟یچ یف ویلکن صورت تیافت، در ایاِت واجب نکز
ا مال برتر و یرد؛ یآن بگ ی ادهیتر را ھمراه با ز تر و پست نیین صورت مال پایدر ا ج:

 اند.آن را ُمسترد گرد ی ادهیرد و زیواالتر را بگ
ا یات ھستند، آکز یمسلمانان مأمور گردآور یشوایپ یه از سوک یارگزارانک س:

 ن آن را؟یتر ا پستیرند، یات بگکز ین مال را برایبرتر
ه کبل  ن آن را؛یتر رند و نه پستیات بگکز ین مال را برایات، نه برترکارگزاران زک ج:
 رند.یرا بگھا  آن رند و متوسطیانه را در نظر بگیحد م
 ده:یفا

ساله [ابن  یکھمچون بچه شتر  -ه شتران نر کست یات شتر، درست نکدر ز
و  یابیشتران ماده، ارزش  یه بر مبناکات داده شود؛ مگر آن کبه عنوان ز -مخاض] 

 گردند. یگذار متیق
 ٢سان است.یکنر و ماده  ھا، آن اتکه در پرداخت زکبه خالف گاو و گوسفند 

ن یا در این رفت؛ آیاده از حّد نصاب از بیماند و ز یباقات، کاگر حّد نصاب ز س:

ان آن پرداخته است. یبه ب» هیھدا«تاب ک ی سندهینوه کل وجود دارد ین موضوع، تفصیدر ا -١
 ند.یشتر، بدان مراجعه نمایسب اطالعات بک یتوانند برا یاند، م ه مشتاقک یخوانندگان

 )۲/۲۳۰: البحر الرائق (کر. -٢
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واجب  -آن  ی مانده یباق ی به اندازه -امواِل موجود  یات در تمامکصورت پرداخت ز
 گردد؟ یم مکن رفته است، یمال از ب یه از تمامکزان آن چه یا به میگردد،  یم

ات در که زک، اصل آن است /وسفیو امام ابو /فهیدگاه امام ابوحنیدر پرتو د ج:
ن رفت و خود ینصاب از ب ی ادهین رو ھر گاه زیاده؛ از اینصاب واجب گردد، نه در ز

 مانده است. یواجب باق ین دو بزرگوار، تمامین صورت در نزد ایماند، در ا ینصاب باق
ات به که در صورت مزبور، پرداخت زکن باورند یبر ا /و امام زفر /اّما امام محمد

 گردد. یع شده، ساقط میان ھمان مال ضازیم
اختالف واضح و روشن  ی جهین رو نتیان شد، از ایموضوع باال، با اجمال ب س:

ن بزرگواران در یاختالِف ا ی جهیه نتکم ید [تا متوجه شوینکح ید، لطفًا آن را تشرینگرد
 ند؟]ک یدا میتبلور پ یزیچه چ
م، پس بدان خوب یآور یرا م یتو مثال ین موضوع، برایح ایح و تشریتوض یبرا ج:
گذشته است؛ سپس چھار شتر از ھا  آن ه سال برکنه شتر است  یدارا ین: فردکتوجه 

گوسفند الزم است،  یک ھا، آن اتکن صورت در زیرود؛ در ا ین میآن نه شتر از ب
 گوسفند الزم بود؛ یکاد شدن شتران بر پنج شتر، در پنج شتر، یش از زیه پکھمچنان 

 یاند و در شتران اده شدهیه بر پنج شتر زکاست  یع شده، ھمان شترانیه ماِل ضاکرا یز
ن موضوع یست؛ ایالزم ن یاتکز زیرند نیگ یان دو نصاب پنج و ده شتر قرار میه در مک

 است. /وسفیو امام ابو /فهیدگاه امام ابوحنیدر پرتو د
ن صورت، پرداخت پنج حّصه یاه در کن باورند یبر ا /و امام زفر /اّما امام محمد

اِت واجب را بر نه کن دو بزرگوار پرداخت زیگوسفند الزم است؛ و ا یک ی از نه حّصه
مال،  ین رو اموال نابود شده را در تمامینند [نه بر پنج شتر]؛ از اک یم میشتر تقس

 .نندک یمال ساقط م یزان شتران نابود شده از تمامیات را به مکنند و زک یمحاسبه م
 یکشدن  یصاحب ھشتاد رأس گوسفند است، و پس از سپر یگر: فردید یمثال
دگاه امام ین صورت در پرتو دیشود؛ در ا یتلف مھا  آن چھل گوسفند از ھا، آن سال بر

در پرتو  یگردد؛ ول یگوسفند بر او الزم م یکات ک، ز/وسفیو امام ابو /فهیابوحن
 شود. ینصِف گوسفند بر او واجب ماِت ک، ز/و امام زفر /دگاه امام محمدید

فه و امام ین صورت امام ابوحنیتلف گردد، در اھا  آن و ھر گاه شصت گوسفند از
رد؛ و امام محمد و امام یگ یات نصف گوسفند تعّلق مکه بر او زکن باورند یوسف بر ایابو



 ٥٤٩  زکات کتاب

 ١گردد. یگوسفند الزم م ی چھارم حّصه یکات که بر او زکزفر برآنند 
 ھا وهیو م یشاورزکات محصوالت کز

 رد؟یگ یتعّلق م یاتکھا، ز وهیو م یشاورزکا به محصوالت یآ س:
ات کن رو زیاز ا  رد؛یگ یات تعّلق مکھا ز وهیو م یشاورزک؛ به محصوالت یآر ج:

آن  ی لهیبه وس یشاورزک یھا نیه زمک یآب یھا بر مبنا وهیو م یشاورزکمحصوالت 
گردد.  یستم [نصف عشر] واجب میب یکا یدھم [ُعشر]  یکگردند به  یم یاریآب

 شوند:  یم میھا به دو قسم تقس نی[زم
 یا نهیھزھا  آن یاریگردند، و آب یم یاریآب باران آب ی لهیه به وسک ییھا نیزمالف) 

 شود. یدھم گرفته م یک، ییھا نین زمیدر بر ندارد؛ از چن
 یک، ییھا نین زمیشوند؛ از چن یم یرایگاو و شتر آب ی لهیه به وسک ییھا نیزم ب)

 شود.] یات داده مکدات آن به عنوان زیستم عایب
 وجود دارد؟ یھا، حّد نصاب مشّخص وهیو م یشاورزکا در محصوالت یآ س:
 یجات، نصاب وهیو م یشاورزکه محصوالت کن باور است یبر ا /فهیامام ابوحن ج:

اد، به یم باشد و چه زکات است؛ چه کن برآورد در آن زیه زمکندارند؛ پس ھر آن چه 
 رد.یگ یتعّلق نم یاتکزھا  آن در /فهیه در نزد امام ابوحنکو علف  یزم و نَ یجز ھ

 ییھا وهیه تنھا به محصوالت و مکن باورند یبر ا /و امام محمد /وسفیو امام ابو
 یه باقک کخش یھا وهیه ماندگار و دوامدار باشند؛ [مانند مکرد یگ یات تعّلق مکز
» َوَسق«شمش و...] و به پنج کتون، یگردند؛ ھمانند: خرما، ز یمانند و خراب نم یم

جات تعّلق یبه سبز یاتکوسف و امام محمد، زین رو در نزد امام ابویبرسند؛ از ا
شوند مانند:  یروند و خراب م ین میه زود از بک ییھا وهین در میرد، [و ھمچنیگ ینم

 رد.]یگ یق نمتعلّ  یخربزه، ھندوانه و... عشر
 ست؟یچ» َوَسق« س:
است؛ » صاع«ه برابر با شصت کگردد  ینه اطالق میاھل مد ی مانهیبه پ»: َوَسق« ج:

 لو و شصت گرم است.]کیبًا معادل سه ی[و ھر صاع تقر
ستم یب یکات کز یدھم [عشر] و در چه محصوالت یکات کز یدر چه محصوالت س:

 رد؟یگ ی[نصف عشر] تعّلق م

 .یرة شرح القدوریة؛ و الجوھرة النیة شرح الھدایة؛ العنایر شرح الھدای: فتح القدکر. -١
                                                 



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٥٥٠

د پرداخت شود، اگر یبا یشاورزکدات یه از محصوالت و عاک یاتکمقدار زدر  ج:
گردد،  یم یارینه] از آب چشمه و رودخانه و آب آسمان، آبی[بدون صرف ھز چه چنان

ندن کاز به یاز به گاو و شتر و سطل [و نیآن ن یاریآب یه براک یدھم و در صورت یک
 ستم است.یب یکموتور آب و پمپاژ] داشته باشد،  ی هیچاه و تھ
وزن نشوند، مانند: » َوسق«ه با کباشد  یداتیاز آن عا یشاورزکاگر محصوالت  س:

 یاتکوسف و امام محمد، زیقول امام ابو یا بر مبناین صورت آیپنبه و زعفران؛ در ا
 رد؟یگ یتعّلق م ھا بدان

مت پنج یمت آن محصول به قیق ن صورت اگر چناچهید: در ایگو /وسفیابو ج:
ن یشود، برسد، در ا یو وزن م یریه اندازه گک ین نوع آن محصولیتر نییاز پا» وسق«

 رد.یگ یصورت ُعشر بدان تعّلق م
ن نوع آن ی، به پنج برابر باالتریشاورزکھر گاه محصول  د:یگو /و امام محمد

ُعشر بدان تعّلق  ن صورتیشود، برسد، در ا یو وزن م یریه اندازه گک یمحصول
رد؛ به عنوان مثال: امام محمد در پنبه، پنج حمل (بار) و در زعفران، پنج َمّن را یگ یم

 رد.یگ یدر نظر م
 رد؟یگ یتعّلق م یا در عسل، عشریآ س:
به  یعشر یھا نیه ھر گاه عسل از زمکن باور است یبر ا /فهیامام ابوحن ج:

ن عسل به یه اکند ک ینم یرد؛ و فرقیگ ین صورت ُعشر بدان تعّلق مید، در ایدست آ
 اد.یا زیم باشد کدست آمده، 

بدان تعّلق  یاتکنرسد، ز که به پنج َمشکآنگاه  د: عسل تایگو /وسفیو امام ابو
 یاتکنرسد، در آن ز» َفرق«ه به پنج کآنگاه  د: عسل تایگو /رد. و امام محمدیگ ینم

 ست.یواجب ن
 است؟ یزانیمعادل چه م» َفرق« س:
اس یواحد وزن و مق»: رطل«است. [و  یو شش رطل عراق یمعادل س» فرق« ج:

مختلف، تفاوت  ین وزن در جاھایمثقال است. ا ٨٤ا یه یاوق ١٢عات، برابر با یوزن ما
شده، معادل صد مثقال بوده است و ھر  یرطل گفته م یکران یه در اک یداشته؛ و وزن

ز یشراب ن ی الهیمانه و پی: پیبه معن یارسدر ف» رطل«ز یباشد. و ن ینخود م ٢٤مثقال 
 گفته شده است.]

 رد؟یگ ی، ُعشر تعّلق میخراج یھا نیدات زمیا در محصوالت و عایآ س:
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ه تنھا به کشود، بل ی، ُعشر گرفته نمیخراج یھا نیدات زمیاز محصوالت و عا ج:
 شود. یتفا مکاھا  آن خراج

توان  ی، میشاورزکستم محصوالت یب یکا یدھم  یکش از پرداخت یا پیآ س:
ھا  آن را از محصوالت، برداشت و یگر مصارف جانبیارگران و مخارج گاو و دک یھا نهیھز

 رد؟کرا محاسبه 
ا نصف یش از پرداخت ُعشر ی، پیگر مصارف جانبیارگران و دکھا و مخارج  نهیھز

 یشاورزکدات یمحصوالت و عا یات از تمامکه پرداخت زکشود؛ بل یُعشر، برداشته نم
 ٢ ١واجب است.

ندن کد یوانات، بستر جدیمخارج ح ارگران، ک یھا نهید: ھزی) گو۲/۲۵۶» (بحر الرائق« ی سندهینو -١
را یست؛ زیا نصف عشر] نیآن در حساب [عشر  یگر مصارف جانبینھر، و اجرت نگھبان و د یبرا

م کا نصف عشر] حیات [عشر کنه و مخارج، به تفاوت وجوب زیبه جھت متفاوت بودن ھز ج امبریپ
 اند. نموده

 .۲۱۳-۱۹۸، صص ۱، ج یدر مسائل قدور یریس -٢

                                                 





 

 
 
 
 
 

 یرامون مصرف زکات برایباب: پ
 افت زکاتیازمندان و مستحقان در ین



 

 
 الَمصَرف َباُب 

  َما مِلُك يَّ  َمن :ُهوَ  وَ  ؛�ُ الَفقِ  ُهوَ 
َ

  وَ  نَِصابًا بلُغُ يَ  ال
َ

  ِمن َمتَهي�ِ  ال
َ
 ًحايَصحِ  لَو وَ  اَكنَ  َمالٍ  يِّ أ

  َمن :ُهوَ  وَ  ْ�ُ َوالِمسكِ  ُمكتَِسبًا
َ

  َشئَ  ال
َ

ِ  ونُ يُ َوالَمد َوالُماَكتَُب  ؛هل
َّ

  ياذل
َ

  وَ  نَِصابًا مِلُك يَ  ال
َ

 ال
و اةِ الُغزٰ  ُمنَقِطعُ  :ُهوَ  وَ  اهللاِ  ِل يَسبِ  يِف  وَ  ؛ِنهيدَ  َعن فَاِضًال  َمتَهي�ِ 

َ
بِ  ابنُ  وَ  ؛احلَاجِّ  أ  :ُهوَ  وَ  ِل يالسَّ

  َمن
َ

َ  َما قَدرَ  ىعَط يُ  َهايَعلَ  الَعاِمُل  وَ  ؛َماٌل  َمَعه َس يلَ  وَ  َوَطِنه يِف  َماٌل  هل  وَ  .اَعَوانَه وَ  َسُعه�
 
ِّ

فعُ  ،لِلُمَزيك ُ  وَ  االَصنَاِف  لُكِّ  ِإيل ادلَّ
َ

  وَ  ؛االَصنَاِف  بَايِق  وُُجودِ  َمعَ  َواِحدٍ  ىلَعَ  االِقِتَصارُ  هل
َ

 ال
و نَِصابًا مِلُك يَ  َغِ�ٍّ  وَ  ِلاَكفِرٍ  َدفُعَها ِصحُّ يَ 

َ
ُ  َما أ   ِمن َمتَهي�ِ  يَساوِ �

َ
 َعن فَاِضٍل  ؛اَكنَ  َمالٍ  يِّ أ

ه َحاوِ  اختَارَ  وَ  .ِهمَمَوايِل  وَ  َهاِشمٍ  بَِ�  وَ  َغِ�ٍ  ِطفِل  وَ  ؛ةِ يَّ االَصلِ  َحَواجِئِ  بِلَِ�  َدفِعَها َجَوازَ  ،يُّ الطَّ
  اَصِل  وَ  ؛َهاِشمٍ 

ِّ
 وَ  تيِّ مَ  َكَفِن  وَ  بَعِضه ُمعتَِق  وَ  ُماَكتَِبه وَ  َملُوِ�ه وَ  َزوَجِته وَ  فَرِعه وَ  الُمَزيك

 .عتَُق يُ  قِنٍّ  َ�َمِن  وَ  ِنهِ يدَ  قََضاءِ 
َالفِه َ�َظَهرَ  ؛َمرِصفًا َظنَّه لَِمن رٍّ بِتَحَ  َدَ�عَ  لَو وَ  ه ،خِبِ

َ
جَزأ

َ
  أ

َّ
ن إِال

َ
 وَ  ؛ُماَكَ�بَه وَ  هَعبدَ  ُ�ونَ يَّ  أ

ن :ُهوَ  وَ  ؛االِغنَاءُ  ُكِرهَ 
َ
 ِمن فَردٍ  لُكِّ  إِعَطاءِ  بَعدَ  وَ  ِنهيدَ  قََضاءِ  بَعدَ  نَِصاٌب  �ِ لِلَفقِ  فُضَل يَّ  أ

  الَمدفُوِع  ِمنَ  نَِصاٍب  ُدونَ  اهِل يَ �ِ 
َ

  وَ  هِ إِيل
َّ

 .�َرهُ يَ  فََال  إِال
َؤالِ  َعِن  إِغنَاُؤه نََدَب  وَ  حَوجَ  وَ  ٍب �قَرِ  �ِ ِلغَ  آَخرَ  بِلََ�ٍ  احلَولِ  َ�َمامِ  بَعدَ  نَقلَُها ُكِرهَ  وَ  ؛السُّ

َ
 أ

وَرعَ  وَ 
َ
نَفعَ  وَ  أ

َ
 ُ�مَّ  ِمنهُ  َ�َرمٍ  رَحمٍ  يذِ  لُكِّ  ِمن لِالَقَرِب  رَصُ�َها :َواالَفَضُل  ؛مٍ يبِتَعلِ  �َ لِلُمسِلمِ  أ

 رمَِحَهُ  �ُ الَكبِ  اَبُوَحفِص  خُ يالشَّ  قَاَل  وَ  .بََ�تِه ِالَهِل  ُ�مَّ  ِحرفَِته ِالَهِل  ُ�مَّ  َ�َلَِّته ِالَهِل  ُ�مَّ  انِه�َ جِلِ 
  :اهللاُ 

َ
 يَ  َحىتَّ  جُ �َ�َاوِ  قََراَ�تُه وَ  الرَُّجِل  َصَدقَةُ  تُقبَُل  ال

َ
 .َحاَجتَُهم ُسدَّ يَ فَ  ِهمبِ  بَدأ



 

 
افت یازمندان و مستحقان درین یرامون مصرف زکات برایباب: پ

 زکات

ان موارد مصرف زکات یش به بی[خداوند بلندمرتبه در کتاب گرانقدر و ارزشمند خو

َما ﴿ د:یفرما یپرداخته است؛ آنجا که م َدَ�ُٰت ٱ۞إِ�َّ  ۡلَ�ِٰملِ�َ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱلِۡلُفَقَرآءِ وَ  لصَّ
ِ ٱبِيِل َوِ� سَ  ۡلَ�ٰرِِم�َ ٱوَ  لّرِقَابِ ٱقُلُوُ�ُهۡم َوِ�  لُۡمَؤلََّفةِ ٱَعلَۡيَها وَ  زکات، « ]٦٠[التوبة:  ﴾�َّ

رش یپذ یکه جلب محبتشان (برا یچارگان، گردآورندگان آن، کسانیمخصوص مستمندان، ب
) بردگان؛ یشود؛ (آزاد یشان به اسالم چشم داشته) میاریاسالم و سود گرفتن از خدمت و 

راه (و مسافران  ن خدا و واماندگان درییت آی) بدھکاران؛ (صرف) در راه تقوی(پرداخت بدھ
 .»باشد یدرمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه) م

 ان شده است که عبارتند از:یه، ھشت مورد از موارد مصرف زکات بین آیدر ا
 فقرا و مستمندان. -١
 چارگان.ین و بیمساک -٢
 شوند. یزکات م یمسلمانان، مأمور گردآور یشوایپ یکه از سو یکارگزارن -٣
ان مردم و یا در میده، یمانشان چندان استوار نگردیکه ا ی؛ کسانوبمؤلفة القل -٤

کنند؛ به  یتوجه مھا  آن باشند و به سخنان ی، مورد احترام میفه و گروھیطا
دن نفع یشتر به اسالم و رسانیش بیو گراھا  آن خاطر به دست آوردن دل

را یشود؛ ز یداده مھا به اسالم و مسلمانان، زکات  آن انیاز ز یریا جلوگیشتر، یب
زکات،  ی لهیازمند است، به وسیر و نیھم که فق یممکن است انسان نامسلمان

 مان و اسالم، عالقمند و مشتاق شود و مسلمان بگردد.یبه ا
 .یآزاد یشان براید و کمک ایدر راه آزاد کردن بندگان با خر -٥
 د.ش نباشنیو قرض خو یکه قادر به پرداخت بدھ یونیافراد مقروض و مد -٦
 ن خدا.ییت آیدر راه تقو -٧
 مسافراِن درمانده و دور افتاده از مال و منال و خانه و کاشانه. -٨

رد، یگ یف ھر صنف به ھمراه آنچه که از احکام و مسائل، بدان تعّلق مینک تعریو ا
 ان خواھد شد:]یب
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ا مالک ھر یباشد که به حّد نصاب نرسد؛ و  یزیاست که مالک چ یکس ر:یفق -١
مت آن به حّد نصاب نرسد. [صرف نمودن زکات یگر باشد که قید یو مال ییدارا

ز است؛] اگر چه آن یباشد، جا یکه مالک کمتر از حّد نصاب زکات م یبر کس
 ز باشد.یکسب و کار ن یشخص، سالم و تندرست و دارا

و  ییچ داراینباشد و ھ یزیشود که اصًال مالک چ یگفته م یبه کس ن:یمسک -٢
 نداشته باشد. یدرآمد

د و یدر راه آزاد کردن بندگان ُمکاتب، با خر یعنی[ بردگان ُمکاتب؛ یدر راه آزاد -٣
ق یعبارت است از: تعل» کتابت«؛ ناگفته نماند که یآزاد یشان برایکمک ا

ھرگاه «د: یبرده بدو بگوارباب  یعنی؛ ینیبرده در برابر پرداخت عوض مع یآزاد
 ».یگرد ی، در قبال آن آزاد مین مبلغ پول را آوردیا

 ینیزان معیاست که آقا و ساالرش، پرداخت م یا : برده»مكاتب«گر، ید یریبه تعب 
ن یاز مال را بر او واجب نموده تا ھر وقت که آن مال را بپردازد، آزاد گردد. و مراد از ا

، آن است که مسلمانان، با پرداخت زکاتشان به بردگان »و يف الرقاب«: یکالم الھ
ن صنف در عصر حاضر یند. و اینما یاری، کمک و یآزادساز ی نهیدر زمرا ھا  آن مکاتب،

ز صرف ینھا  آن به وجود آمدند، در آن صورت زکات بر یاگر زمان یوجود ندارند؛ ول
 خواھد شد.]

وجود دارد  ی، قرض و وامیو ی است که [بر ذّمه یکس فرد مقروض و بدھکار: -٤
ا مالک یش را بپردازد، پس از آن، مالک نصاب ی] قرض خوچه چنانکه اگر 

است  یکس ون،یفرد مقروض و مدگر، ید یریمت نصاب، نخواھد بود. [به تعبیق
تواند آن را بپردازد؛ و اگر  یگرفتار آمده است و خود نم یر بار بدھکاریکه ز
ش را بپردازد، مالک یز داشته باشد، پس از آن که قرض خوین یو مال ییدارا
اش، زکات داده  یمقدار بدھکار ی ، به اندازهین فردیامل نباشد؛ به چنک ینصاب

 شود.] یم
ده و یز بریاند که از ھمه چ یمراد کسان ل الله]:یسب ین خدا [فییت آیدر راه تقو -٥

که در راه  یکسان یعنیاند؛ [ ار جھاد در راه خدا قرار دادهیشتن را در اختیخو
رون یو بدخواھان اسالم و مسلمانان، بکار با دشمنان یجھاد و پ یخدا و برا

از به خرج و مخارج یاند و ن ش جدا افتادهیخو ی فهیاند و از گروه و طا شده
 دارند؛]
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اند [اّما به  رون آمدهیحج ب ی ضهیھستند که به قصد انجام فر یانیا مراد حاجیو  
اجز و کعبه ع ی دن به خانهیسفرشان تمام شده است، از رس یھا نهیخاطر آن که ھز

 اند.] ناتوان مانده
مسافر وامانده و  مسافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه: -٦

است،  ییمال و دارا یش، دارایشود که در وطن خو یگفته م ی، به کسدر راه
گر یمسافرتش را به ھر صورت در سفر، از دست داده و] د ی نهی[توشه و ھز یول
شود که توشه و  یگفته م» لیابن سب« یرو، به کس نیندارد؛ [از ا یزیچ

محل  یا روستایمسافرتش را به ھر صورت از دست داده و به شھر  ی نهیھز
ش، دارا یھر چند در محل خو -افراد  نگونهیاندارد؛ به  یسکونت خود دسترس

از درآمد زکات کمک  یکاف ی اندازه ، به -باشند  یو ثروتمند و توانگر و غن
 شود. یم

 چه چنانرا نشناسد؛ و اگر  یقرض گرفتن، کس یاست که برا ین در صورتیا 
داشته باشد و حاضر به دادن قرض به او بشوند، در آن صورت زکات  ییدوست و آشنا

 رد.]یگ یبدو تعّلق نم
مسلمانان،  یشوایپ یباشند که از سو یم یکارگزاران ھا، آن [و کارگزار زکات؛ -٧

 ین رو، در راستایاند؛ از ا زکات واجب از مسلمانان شده یمأمور گردآور
ن یش را در ایروند و اوقات خو یاموال زکات، به نزد مسلمانان م یگردآور

مسلمانان،] به کارگزار و ھمکاران او [ھر  یشوایکنند؛ امام و پ ینه، صرف میزم
شان و به  یاز زکات را به عنوان حقوق کار یاز باشند،] مقدارین یچند دارا و ب

 د.یشان] پرداخت نمایھا خانواده ی نهیکار آنان [در حّد ھز ی اندازه
ان یا در میده است یمانشان چندان استوار نگردیکه ا یکسان مؤّلفة القلوب: -٨

توجه ھا  آن باشند و به سخنان ی، مورد احترام میفه و گروھیمردم و طا
شتر به اسالم و یش بیو گراھا  آن کنند، به خاطر به دست آوردن دل یم

به اسالم و مسلمانان، زکات داده ھا  آن انیاز ز یریا جلوگیشتر، یدن نفع بیرسان
ازمند ھم است، به یر و نیکه فق یرا ممکن است انسان نامسلمانیشود؛ ز یم

 مان و اسالم، عالقمند و مشتاق شود و مسلمان بگردد.یزکات، به ا ی لهیوس

 »مؤلفة القلوب« یکم صرف کردن اموال زکات براد: حیگو »هدايه«کتاب  ی سندهینو
شان یده و آن را از ایرا خداوند بلندمرتبه، اسالم را عّزت بخشیده است؛ زیساقط گرد
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 از ساخته است.ین یب
 بر سه نوع بودند:» مؤلفة القلوب«د: یگو» ریفتح القد«در کتاب  ابن ھمام

به اسالم، ھا  آن شیو گرا ییدلجو یبرا ج امبریکافر بودند؛ و پھا  آن از یگروھ -١
 دادند. یم ھا بداناز زکات را  یزیچ

دادند تا اسالم و  یشان از اموال زکات میبودند که بد یگروه دوم، کسان -٢
 مسلمانان، از شّرشان در امان باشند.

ن رو، یده بود؛ از ایمانشان چندان استوار نگردیبودند که ا یو گروه سّوم، کسان -٣
مانشان استوار و ثابت یدادند تا بر ا یاز زکات م یزیچ ھا بدان ج امبریپ

 گردند.]
ن اصناف یا یش را بر تمامیز است که زکات مال خویفرد زکات دھنده، جا یو برا

ا یک صنف [یز است که آن را فقط بر یجا یو ین براید؛ و ھمچنی[ھفتگانه] صرف نما
 د.یصرف نما -ر اصناف یبه ھمراه وجود سا -ک صنف] یک نفر از ی

ز است که یجا یو یده است، برایواجب گرد یکه زکات بر و ی[به ھر حال؛ کس
ک صنف از اصناف ھفتگانه صرف یا چند شخص از یک شخص، یش را به یزکات خو

 شتر بپردازد.]یب یھا ا دستهیتواند زکاتش را به اشخاص  یز مید و نینما
 ست؟:یز نیجا ی[دادن زکات به چه افراد

 ست که عبارتند از:]یافراد، درست نن یدادن زکات بد
 یگر، دادن زکات براید یریست؛ [به تعبیدادن زکات به شخص کافر، درست ن -١

ر یباشد و چه غ یست؛ چه ذمّ یاسالم باشد، درست ن ی رهیکه خارج از دا یکس
 آن.]

ا مالک ھر نوع یکه مالک نصاب  یدادن زکات به شخص توانگر و ثروتمند -٢
مت آن به حّد نصاب برسد و افزون بر حوائج و یشد که قگر باید یو مال ییدارا

 باشد. یو یزندگ یاصل یازھاین
ست. [به ھر حال، پرداخت زکات یپرداخت زکات به فرزند فرد ثروتمند، درست ن -٣

ازھا یھا است و مالش از ن از انواع مال یکیکه مالک نصاِب  یبه شخص ثروتمند
ن پرداخت زکات به یو ھمچنست. یشتر است، درست نیاش ب یو حوائج اصل

پرداخت زکات به  یست؛ ولیز درست نیفرزند کوچک و نابالغ فرد ثروتمند ن
ز یر و بزرگ باشد و مالک نصاب نین فرزند، فقیکه ا یوقت -فرزند فرد ثروتمند 
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 درست است.] -نباشد 
آنان]، درست  یھا آزاد شده یعنی[ھا  آن »یموال«و » ھاشم یبن«دادن زکات به  -٤

وجود دارند که  یدستان، کسان یان مستمندان و تھیدر م یعنیست؛ [ین
» ھاشم یبن«ن رو، دادن زکات به یست؛ از ایدرست ن ھا بدانپرداخت زکات 

خاندان  شیفرزندان علز باشند؛ و به ین نیر و مسکیست؛ اگر چه فقیدرست ن

 شخاندان حارث بن عبداللهو  شلیخاندان عق، شخاندان جعفر، شعباس
 گردد. یاطالق م» ھاشم یبن« ی واژه

ر باشد، در آن صورت از ی، سخت محتاج و فق»ھاشم یبن«از  یفرد چه چنانو اگر  
شود.] و  یکمک م ھا بدانواجب،  یر از صدقات مالیو غ یر از اموال زکاتیغ یاموال

 داد.» ھاشم یبن«توان زکات را به  یار کرده که مین قول را اختیا /یطحاوعالمه 
د؛ یش صرف نمایخو» اصول«ست که زکات را به یدھنده درست ن زکات یبرا -٥

باال قرار داشته باشند مانند:  یھا [ھمچون پدر، پدربزرگ، ھر چند که در رده
 پدِرپدربزرگ و ...]

ست؛ [ھمچون فرزند، فرزند فرزند؛ یز درست نیش نیخو» فروع«دادن زکات به  -٦
 ن روند.]ییاگر چه در مراتب خود پا

ش را به یزکات خو یست؛ [و اگر شخصیش، درست نین زکات به زن خوداد -٧
دگاه امام یا زن، زکات مالش را به شوھرش بپردازد، از دیھمسرش، 

 /و امام محمد /وسفیامام ابو یگردد؛ ول یادا نمھا  آن زکات /فهیابوحن
ن باورند که: اگر زن، زکات مالش را به شوھرش پرداخت، زکاتش ادا یبر ا

 شود. یم
 اند: کان بر دو دستهیشاوندان و نزدیناگفته نماند که خو

برقرار باشد؛ » والدت«وند یدھنده، پ و فرد زکاتھا  آن انیکه م یشاوندانیخو الف)
 ھا، فرزندان و نوادگان. ھا، مادربزرگ مانند: پدر و مادر، پدربزرگ

وجود نداشته » توالد«وند یدھنده، پ و فرد زکاتھا  آن انیکه م یشاوندانیخو ب)
 ھا. ھا، و فرزندان آن ییھا و دا ھا، خاله باشد؛ مانند: برادران و خواھران، عموھا و عمه

ش را به یکه زکات خو یست؛ و در صورتیگروه اول، درست ن یپرداخت زکات برا 
 تر از نییا پای، و -ا پسریدختر  -خودش  ی ا نواسهی -ا پسر یدختر  -ش یفرزند خو

ن یش پرداخت، در ایا مادربزرگ خویا زکاتش را به پدر، مادر، پدربزرگ یپرداخت؛ ھا  آن
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، درست است؛ و یپرداخت زکات به گروه دّوم یگردد؛ ول یادا نم یھا، زکات و صورت
پاداش  یکیآورد:  ی، دو پاداش را فراچنگ مھا بداندھنده در پرداخت زکات  فرد زکات

 .رحم ی پاداش صله، یگری؛ و دپرداخت زکات
شان و یر اقوام و خویو عالوه از اصول، فروع و زن و شوھر، صرف نمودن زکات بر سا

 تر است.] دهیبستگان و اقوام، بھتر و پسند
 ست.یش، درست نیخو ی دادن زکات به برده -٨
 باشد. یح نمیُمکاتب خود، صح ی صرف نمودن زکات به برده -٩

 ست.یده است، درست نیآزاد گرد یاز و یکه برخ یا دادن زکات به برده -١٠
 ست.یت درست نین میصرف کردن زکات در تکف -١١
ن یا یرا که در تمامیست؛ [زیت، درست نیدادن زکات در پرداخت قرض م -١٢

 »کیتمل«ز بدون یزکات ن یکند و ادا یدا نمیتحّقق پ »کیتمل«ھا،  صورت
 ست.]یح نیصح

که آزاد کرده شود، درست  یا برده یمت و بھایصرف نمودن زکات در ق -١٣
د و آزادش ساخت، یرا خر یا ش، بردهیبا مال زکات خو یاگر کس یعنیست؛ [ین

 گردد.  ین صورت زکاتش ادا نمیدر ا
را  یا راھیرا ساخت و  یا مدرسه و پلیتوان مسجد  ین از مال زکات، نمیو ھمچن

ن موارد صرف یزکات مالش را در ا یعبور و مرور مردم، ھموار ساخت. و اگر فرد یبرا
: اصل آن است کهپرداخت زکات،  ی ش را دوباره بپردازد؛ و دربارهید زکات خویکند، با

ن یدا کند؛ و در تمام ایتحقق پ» مستحق زکات ی هیک از ناحیتمل«د یدر زکات با
 کند.  یدا نمیتحّقق پ» کیتمل«ھا  صورت

ل یسرپرست مدرسه بپردازد و او را وکو  یش را به متولّ یزکات خو یو ھرگاه شخص
د، یر و مستمند صرف نمایپژوھاِن فق طّالب و دانش ید تا مال زکات را برایش نمایخو

مدرسه، مال زکات را  یدرست است؛ البته منوط به آن که سرپرست و متولّ  ین کار ویا
 ر و مستمند قرار دھد.یپژوھاِن فق ت دانشیدر ملک

به مردم، ساختن عمارت مدرسه، پرداخت حقوق پس زکات با خوراک دادن 
زکات ساقط  ین امور، ادایگردد و با ا یمعّلمان و کارگزاران مدرسه، ادا نم ی انهیماھ
 گردد.] ینم

، زکات مال یاجتھاد و تالش و جستجو و بررس یدھنده، از رو و اگر فرد زکات



 ٥٦١  زکات کتاب

بعدًا  یزکات است؛ ولافت یاز مستحّقاِن در یداد و گمان کرد که و یش را به کسیخو
افت زکات نبوده است، در یرنده، از مستحّقان دریگ ش آشکار شد که آن فرد زکاتیبرا

ست؛ مگر آن که فرد یآن الزم ن ی ن فرد، ادا شده و اعادهیآن صورت زکات ا
 باشد. یا ُمکاتب ویرنده، برده یگ زکات

اد و گمان کرد که د یش را به کسی، زکات مال خویفرد چه چنان[به ھر حال، اگر 
د که آن فرد زکات یش آشکار گردیبعدًا برا یافت زکات است؛ ولیاز مستحقاِن در یو
 یکین که زکات مالش را در تاریا ایھاشم بوده است،  یا از بنیا کافر و یرنده، ثروتمند، یگ

ھا،  ن صورتیا پسرش بوده است؛ در ایداد و بعدًا دانست که آن فرد، پدر  یریشب به فق
آن  ی ن فرد ادا شده است و اعادهی، زکات ا/و امام محمد /فهیدگاه امام ابوحنیاز د

ھا، زکات  ن صورتیا ین باور است که، در تمامیبر ا /وسفیامام ابو یست؛ ولیالزم ن
 د.ید آن را اعاده نمایادا نشده و با یو

از مستحقاِن  یداد و گمان کرد که و یش را به کسیزکات مال خو یو اگر فرد
اش بوده است، در آن صورت از  برده یبعدًا دانست که و یافت زکات است؛ ولیدر
ن فرد ادا ی، زکات ا -وسف و امام محمد یفه، امام ابویامام ابوحن -دگاه ھر سه امام ید

 آن الزم است.] ی نشده و اعاده
افت یمستحّق درتوانگر کردن  ی و به اندازه ک نصاب کاملیمقدار و دادن زکات به 

ن یش را بدھد؛ ایر و مستمند، زکات مال خویبه شخص فق یعنی، مکروه است؛ زکات
 ی ش به اندازهیپردازد، باز ھم برا یش را میخو نیَد ر با آن، یطور که پس از آن که فق

بدھکار  یبه کس پانصد درھم، ریشخِص فقبماند؛ [ھمانند آن که  یا نقره باقینصاب طال 
پانصد ر با ین صورت، شخص فقیبدھد؛ در ا ھفتصد درھمزکات دھنده، بدو باشد؛ و فرد 

 ی که به اندازه -گر ید ست درھمیدوپردازد و حال آن که  یش را میخو ی، بدھدرھم
 ماند.] یم یش باقیبرا -نصاب است 

ش را بپردازد؛ و شخص یا شخص زکات دھنده به شخص مستمند، زکات خویو [
ش، کمتر از یخو ی ک از افراد خانوادهیرداخت شده، به ھر ز] از زکاِت پیمستمند ن

 ینصاب طال و نقره باق ی او به اندازه یمقدار نصاب بدھد؛ و پس از آن، باز ھم برا
بدھد؛ و حال  درھم ١٠٠٠ن که فرد زکات دھنده به شخص مستمند، یبماند؛ [ھمانند ا

 ٨٠ ھا، آن دارد؛ و به ھر کدام از ک ھمسریو  ھفت فرزندرنده، یآن که فرد زکات گ
ماند.] و اگر  یم ینصاب باق ی او به اندازه ین، باز ھم برایدرھم بدھد؛ و با وجود ا
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ب باال] نبود، در آن صورت یک نصاب کامل، [به ترتیدادن زکات به مقدار  چه چنان
پرداخت  یوجود نخواھد داشت [و صرف نمودن زکات بر شخص بدھکار برا یتیکراھ

پرداخت قرض،  ین که برایست؛ مانند ایک نصاب، مکروه نیشتر از یرضش، به مقدار بق
 ست.]ین کار، مکروه نیزکات بدھد؛ پس ا ک ھزار درھمی یبه و یشخص

و  ییاز مال زکات، داده شود که او را از گدا یا ر، به اندازهیو مستحب است که به فق
 د.یاز نماین ی، بیگر یتکّد 

[بدون  گرید یک شھر به شھرینقل دادن زکات از و پس از کامل شدن سال، 
ر یا غیشاوندان، یر خویغ ین طور که زکات را به سویضرورت، مکروه است]؛ ا

مسلمانان به جھت  یشان برا دهیکه نفع و فا یر مواردیا غیان، یر پارسایا غیازمندان، ین
که: ھر کس، زکات  اصل آن استزکات، شتر است، انتقال دھد؛ [در یم و آموزش بیتعل
ش را از ید؛ و زکات خویم نمایش تقسیش را به فقراء و مستمنداِن قوم و شھر خویخو

 یش به شھرید؛ و انتقال دادن زکات از شھر خویگر منتقل ننماید یشھرش به شھر
کان و ینزد ین رو انتقال دادن زکات به سویگر بدون ضرورت، مکروه است؛ از اید

 ست.یمکروه ن -دور قرار داشته باشند  یھر چند در شھر -شاوندان یخو
نش به یشھر و سرزم یکه از اھال یمردمان ین انتقال دادن زکات به سویو ھمچن

که  یموارد مصرف یز انتقال دادن زکات به سویست. و نیازمندتراند، مکروه نیزکات، ن
ھمچون صرف آن در  ست؛یشتر است، مکروه نیمسلمانان ب ینفع و سودشان برا

 ه.]یعلم یھا مدارس و حوزه
که بدو  شیشاوندان و بستگان َمحرم خویخوو بھتر آن است که زکات را بر 

نخست آن را به  یعنید؛ [یصرف نما - یشاوندیب قّوِت قرابت و خویبه ترت -کترند ینزد
آن را در د؛] سپس یاالرحام صرف نما یھا، ذو ییبرادران، فرزندان برادران، عموھا، دا

خود، و  وران شهیپ ھمکاران و ھمان یدر م آنگاه؛ اھل محّلهو بعد در  گانیھمساان یم
 د.یصرف نما انشیھمشھران یدر آخر در م

د: صدقه و زکات فرد زکات دھنده یگو -امرزد یش او را بیخدا - ریخ ابوحفص کبیش
دارد؛ تا آن که نخست، ازمند یشاوندان و بستگان نیکه خو یرفته نخواھد شد در حالیپذ

آنان را فراھم گرداند و به رفع  ی هیاّول یازھایبرساند و نھا  آن ش را به مصرفیزکات خو
 د.یاز آنان، مبادرت نماین
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 الِفطرِ  َصَدَقةِ  َباُب 

ُب  ِ
َ

و نِلَِصاٍب  َمالٍِك  ُمسِلمٍ  ُحرٍّ  ىلَعَ  جت
َ
 فَجرِ  ُطلُوِع  ِعندَ  ؛احلَوُل  هِ يَعلَ  لَ�ُ  لَم إِن وَ  َمِتهي�ِ  أ

صلِ  َحاَجِتهِ   وَ  ِن يادلَّ  َعِن  فَاِرٍغ  ؛لِلتَِّجاَرةِ  ُ�نيَ  لَم وَ  ؛الِفطرِ  ومِ يَ 
َ
 .اهِل يَ �ِ  َحَوائِِج  وَ  ةِ يَّ األ

  ،ةُ يَ الِكَفا :َهاي�ِ  َوالُمعتَرَبُ 
َ

ثَاثُه  وَ  َمسَكنُه :ِ�َ   وَ  .رُ ياتلَّقدِ  ال
َ
  وَ  ِسَالُحه  وَ  فََرُسه وَ  ابُهي�ِ   وَ  أ

 .لِلِخدَمةِ  ُدهيَعبِ 
ِدهِ  وَ  نَفِسه َعن خرُِجَهايُ �َ 

َ
وال

َ
َغارِ  أ غنِ  اَكنُوا إِن وَ  ؛الُفَقَراءِ  الصِّ

َ
  وَ  .َمالِِهم ِمن رُِجَهاُ�  ،اءَ يَ أ

 
َ

ُب  ال ِ
َ

َوا َظاِهرِ  يِف  اجلَدِّ  ىلَعَ  جت نَّ  �َ اختِ  وَ  ؛ةِ يَ الرِّ
َ
و فَقِده ِعندَ  اَكَالِب  اجلَدَّ  أ

َ
هِ  َعن  وَ  ؛فَقِره أ ِ

َ
 َودل

  آبٍِق  وَ  ُمشرَتَكٍ  قِنٍّ  وَ  َزوَجِته وَ  �ِ الَكبِ 
َّ

 :ِ�َ  وَ  .َوالَمأُسورُ  الَمغُصوُب  َكَذا وَ  ؛َعوِده بَعدَ  إِال
و بُرٍّ  ِمن َصاٍع  نِصُف 

َ
و ِقهيَد�ِ  أ

َ
و ِقه�َسوِ  أ

َ
و تَمرٍ  َصاعُ  أ

َ
و ٍب يَز�ِ  أ

َ
 ةُ يَ َ�َما�ِ  :ُهوَ  وَ  ؛�ٍ َشعِ  أ

رَطالٍ 
َ
 .بِالِعَرايِق  أ

فَضُل  :ِ�َ   وَ  ؛َمةِ يالقِ  َدفعُ  وزُ َ�ُ  وَ 
َ
�ََّها ؛تَاُجهَ�  َما وِجَدانِ  ِعندَ  أ

َ
رَسعُ  ِأل

َ
 َحاَجةِ  ِلَقَضآءِ  أ

ةٍ  َزَمنَ  اَكنَ  إِن وَ  ؛�ِ الَفقِ  عِ  فَاحِلنَطةُ  ،ِشدَّ فَضُل  ،ؤَ�ُ يُ  َما وَ  �ُ َوالشَّ
َ
َراِهِم. ِمنَ  أ  ادلَّ

و َماَت  َ�َمن ؛الِفطرِ   ومِ يَ  فَجرِ  ُطلُوِع  ِعندَ  :الوُُجوِب  َوقُت   وَ 
َ
و قَبلَه افتََقرَ  أ

َ
سلَمَ  أ

َ
و أ

َ
 أ

و إِغتََ� 
َ
  ،بَعَده ُودِلَ  أ

َ
 .تَلِزُمه ال

َ  وَ    اخلُُروِج  قَبَل  إِخَراُجَها ستَِحبُّ �
َ

مَ  لَو َصحَّ  وَ  ؛الُمَص�َّ  إِىل و قَدَّ
َ
رَ  أ خَّ

َ
 .َمكُروهٌ  �ُ َواتلَّأخِ  ؛أ

 ىلَعَ  َواِحَدةٍ  فِطَرةٍ  ِق �تَفرِ  َجَوازِ  يِف  اختُِلَف  وَ  .َواِحدٍ  �ٍ ِلَفقِ  فِطَرتَه ،َشخٍص  لُكُّ  دَ�عُ يَ  وَ 
حِ  ىلَعَ  لَِواِحدٍ  مَجَاَعةٍ  ىلَعَ  َما َدفعُ  وزُ َ�ُ  وَ  ؛�ٍ فَقِ  ِمن اَ�رَث  ُق  َواهللاُ  .ِح يالصَّ ِ  الُمَو�ِّ َواِب ل  .لصَّ
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که گفت:  بابن عمرث یل حدیواجب است؛ به دل ی، بر ھر مسلمانزکات فطر[

َكِر  ج فََرَض رَُسْوُل اهللاِ « ُِرّ َو اذلَّ
ْ
َعبِْد َو احل

ْ
ْن َشِعْ�ٍ يلَعَ ال  ِمّ

ً
ْن َ�ْمٍر اَْو ٰصااع  ِمّ

ً
ِفْطِر ٰصااع

ْ
َزٰ�َة ال

 
َ

، َو اََمَر بِٰها اَْن تُؤَدّٰي َ�بَْل ُخُرْوِج انلّٰاِس ِايل ُمْسِلِمْ�َ
ْ
َكِبْ�ِ ِمَن ال

ْ
ِغْ�ِ َو ال ُنيْٰث َو الصَّ

ْ
 َو اال

الٰةِ  ک یزکات فطر را که  ج امبریپ«)؛ یی، ابوداود و نسایلم، ترمذ، مسی(بخار »الصَّ
ا جو است بر ھر مسلمان برده، آزاد، مرد، زن، کوچک و بزرگ واجب کرد و یصاع خرما 

 .»د، پرداخت شودیش از خروج مردم به طرف نماز عیدستور داد که پ

ِفْطِر ُط  ج فََرَض رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو بابن عباسو 
ْ
ائِِم ِمَن اللَّْغِو َو َزٰ�َة ال ْهَرًة لِلصّٰ

اٰها َ�ْعدَ  الِٰة فَِ�َ َزٰ�ٌة َمْقبُْولٌَة؛ َوَمْن اَدّٰ اٰها َ�بَْل الصَّ ؛ َ�َمْن اَدّٰ َمٰساِكْ�َ
ْ
فِْث َو ُطْعَمًة لِل  الرَّ

َدقٰاِت  الِٰة فَِ�َ َصَدقٌَة ِمَن الصَّ  زکات فطر را به ج امبریپ«(ابن ماجه و ابوداود)؛  »الصَّ
 یھوده و دشنام و به عنوان رزق و خوراکیدار از سخنان ب روزه ی عنوان پاک کننده

 ید بدھد، آن زکاتین واجب کرده است؛ پس ھر کس آن را قبل از نماز عیمساک یبرا
ر یھمچون سا یا د پرداخت کند، صدقهیقبول است و ھر کس آن را بعد از نماز ع

 .»صدقات است
ش نفس ین گفت که: زکات فطر سبب پاالیتوان چن یم حکمت زکات فطرو در مورد 
داران ممکن است در ماه رمضان بدان  انًا روزهیشود که اح یم ییھا یانسان از پلشت

حتاج و لباس و خوراک ید از مایع یآلوده شده باشند و مستمندان را حداقل در روزھا
زکات  ج رسول خدا: «گفت بابن عباس که ھمچنانسازد.  یمند م مناسب بھره

 یو فراھم شدن غذا یو بدکالم یھودگیدار از ب دن روزهیپاک گردان یفطر را برا
 ».ده استیمستمندان واجب گردان

 واجب است؟: یفطر بر چه کسان ی صدقه
 ن افراد واجب است:]یفطر بر ا ی صدقه

فطر بر برده واجب  ی ن رو، صدقهیفطر بر فرد آزاد، واجب است؛ [از ا ی صدقه -١
 باشد.] ینم

فطر بر کافر واجب  ی را صدقهیباشد؛ [ز یفطر بر مسلمان، واجب م ی صدقه -٢
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ِفْطِر... ج فََرَض رَُسْوُل اهللاِ «: بابن عمرث یل حدیباشد؛ به دل ینم
ْ
ِمَن  َزٰ�َة ال

ُمْسِلِمْ�َ 
ْ
زکات فطر را... بر مسلمانان واجب  ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »ال

 .]»کرد
ا مالک یھا،  از حّد نصاب یباشد که مالک نصاب یواجب م یفطر بر کس ی صدقه -٣

باشد که افزون بر قرض و افزون بر  یمالک نصاب یعنیمت نصاب باشد؛ [یق
 ی خانواده یھا یازمندیخود فرد و افزون بر حوائج و ن یھا یازمندیحوائج و ن

افزون بر قرض و افزون  یکه مالک نصاب یفطر بر کس ی باشد. پس صدقه یو
وجوب  یباشد؛ و برا یست، واجب نمیش نیخو یاصل یھا یازمندیحوائج و نبر 

بگردد؛ بلکه  نصاب مالبر  ک سال کاملیست که] ین شرط نیفطر، ا ی صدقه
طلوع صبح روز ن شرط است که شخص، در وقت یفطر، ا ی وجوب صدقه یبرا
ز ین یتجارت و بازرگان یبرا یباشد؛ اگر چه مال و مالک نصاب، د فطریع

 نباشد.
] افزون بر یز شرط است که شخص، مالک نصابین نیا فطر ی وجوب صدقه ی[و برا

 یو ی خانواده یازھایخود فرد و افزون بر حوائج و ن یاصل یازھایقرض و افزون بر ن
 باشد.
 ی ، ھمان است که به اندازهاش فرد و خانواده یاصل یازھایمعتبر در حوائج و نو 

مشّخص در آن، مّد  یا ن اندازهییاش باشد؛ و تع و خانواده یت ویو به قدر کفا یکاف
 باشد. ینظر نم

 ، داخل است:یاصل یازھایل، در حوائج و نیو امور ذ
 .یمسکن و الف)

 .یو ی ه و لوازم خانهیاثاث ب)
 .یو یھا ھا و جامه لباس ج)
 .ی] ویل سواریاسب [وسا د)
 .ی] ویسالح [و ادوات جنگ ه)

در به دست آوردن معاش ھا  آن که از ی؛ [و آالت و ابزاریبردگان خدمتکار وو) 
 د.]یجو یم یاریش، یخو

 د پرداخت شود؟:یبا یچه کس یفطر از جا ی [صدقه
ل، یاشخاص ذ یش را از جایفطر خو ی واجب است که شخص مسلمان، صدقه
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 بپردازد:]
 خودش. یاز جا -١
، یکوچک و فرزنداِن  چه چنانش؛ و اگریر خویفرزندان کوچک و فق یاز جا -٢

رون یشان بیفطر را از مال خود ا ی باشند، در آن صورت صدقه یثروتمند و غن
 آورد.

کوچک  یھا نواسه یست که به جایبر پدربزرگ، واجب ن -ت یبنا به ظاھر روا -و  
ھا  آن فطر ی ر و مستمند باشد،] صدقهیا فقی، [ھرگاه پدرشان مفقوداالثر، شیر خویو فق

 د.یرا پرداخت نما
ا یده آن است که پدربزرگ، به ھنگام مفقوداالثر بودن پدر یمختار و برگز ی هینظر و 

ر و یا فقین رو، ھرگاه پدر، مفقوداالثر ی، به سان پدر است؛ [از ایر و مستمند بودن ویفق
کوچک و  یھا فطر نواسه ی د صدقهیمستمند باشد، در آن صورت پدربزرِگ ثروتمند، با

 د.]یاش را پرداخت نمیر خویفق
؛ اگر چه کافر شیخو یُاّم ولدھاو  ُمَدّبر یھا برده، بردگان خدمتکار یاز جا -٣

 باشند.
 باشد: یل، واجب نمیفطر اشخاص ذ ی و پرداخت صدقه

 ش.یُمکاتب خو ی برده یاز جا -١
و ثروتمند  ی، غنیش؛ [و اگر فرزندان ویر] خویفرزندان بزرگ [و فق یاز جا -٢

ن رو، بر مرد یپرداخت کند؛ از اھا  آن فطر را از مال خود ی بودند، پس صدقه
ش یر خویفرزندان بزرگ، عاقل و فق یفطر را از جا ی ست که صدقهیواجب ن

ز ین کار را کرد، جایتبّرع و احسان، ا یاگر داوطلبانه و از رو یبپردازد؛ ول
واجب  یووانه بودند، پس بر ی، دیر ویفرزنداِن بزرگ و فق چه چناناست. و اگر 

 شان بپردازد.]یا یفطر را از جا ی است که صدقه
زنش  یفطر را از جا ی ست که صدقهیش. [بر مرد واجب نیزن خو یاز جا -٣

ن کار را کرد، یتبّرع و احسان، ا یداوطلبانه و از رو چه چناناگر  یبپردازد؛ ول
 ز است.]یجا

 مشترک است. یگرین او و دیکه در ب یا برده یاز جا -٤
اش فرار کرده است؛ مگر آن که دوباره به نزد  که از نزد خواجه یا دهبر یاز جا -٥

 اربابش برگردد.
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اش غصب شده است؛ [مگر آن که دوباره به اربابش،  ش خواجهیکه از پ یا برده -٦
 ده شود.]یبازگردان

که به اسارت گرفته شده است؛ [مگر آن که دوباره به اربابش  یا برده -٧
که  یفطر بردگان ی فرد مسلمان، پرداخت صدقه ن بریده شود. و ھمچنیبرگردان

 ست.]یتجارت ھستند، واجب ن یبرا
 فطر:] ی [مقدار صدقه

[صاع،  »صاع«نصف خانواده]،  یک نفر اعضایھر  ی[برا فطر ی مقدار صدقهو 
ک یا ی؛ آن ی د الک شدهیآرد سفا یو  آرد آنا ی گندملو و شصت گرم] از یمعادل سه ک

است. [به ھر حال، مقدار  جواز  ک صاعیا یو  کشمشاز  صاعک یا ی خرمااز  صاع
ر یا سای ا کشکیا جو یز یا مویک صاع از خرما یا ی م صاع از گندمینھر نفر،  یواجب برا

ھا که به  نیشوند؛ مانند: برنج و ذّرت و مانند ا یھا م نین ایگزیاست که جا ییزھایچ
 شوند. یعنوان قوت مصرف م

است که  سریث عروة بن زبیاست، حد م صاعین، گندمن که مقدار واجب از یل ایدل

ِْرُج يلَعٰ َ�ْهِد رَُسْوِل اهللاِ  ِانَّ اَْسٰماَء بِنَْت ايَِبْ «د: یگو یم
ُ

ُِرّ  -َ�ْن اَْهِلٰها  ج بَْ�ٍر اٰكنَْت خت
ْ
احَل

َمْملُوْ 
ْ
 ِمْن �َ  -ِك ِمنُْهْم َو ال

ً
يِْن ِمْن ِحنَْطٍة اَْو ٰصااع ْي َ�ْقٰتاتُْوَن بِهِ ُمدَّ ِ

َّ
اِع اذل ُمِدّ اَْو بِالصّٰ

ْ
 »ْمٍر، بِال

زکات فطر  ج امبریدر زمان پ ساسماء دختر ابوبکر«)؛ یاالثار، طحاو ی(شرح معان
ک صاع خرما یا یداد که مقدار آن، دو ُمّد گندم  یاش را م خانواده ی افراد آزاد و برده
 .»کردند یمانه میکه قوت را با آن پ یبود، با ُمّد و صاع

 . مشت متوسطک یاست با  برابر»: ُمدّ «و ھر 
است که گفت:  سید خدریث ابوسعی، حدر گندمیک صاع از غیل وجوب یدلو 

 ِمْن «
ً
 ِمْن َ�ْمٍر؛ اَْو ٰصااع

ً
، اَْو ٰصااع  ِمْن َشِعْ�ٍ

ً
ْن َطٰعاٍم اَْو ٰصااع  ِمّ

ً
ِفْطِر ٰصااع

ْ
ِْرُج َزٰ�َة ال

ُ
ُكنّٰا �
 ِمْن َز�ِيٍْب  اَقٍِط، اَوْ 

ً
ما «و ابن ماجه)؛  یی، ابوداود، نسای، مسلم، ترمذی(بخار »ٰصااع

ک یا یک صاع از خرما یا یک صاع از جو یا یک صاع از طعام یزکات فطر را که مقدار آن 
 .»میداد یز بود میک صاع از مویا یصاع از کشک 

ُِرّ  ج اََمَر رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو بابن عمرو 
ْ
َكِبْ�ِ َو احل

ْ
ِغْ�ِ َو ال ِفْطِر َعِن الصَّ

ْ
بَِصَدقَِة ال

ْن َ�ُمْونُْونَ  َعبِْد ِممَّ
ْ
به دادن زکات فطر از کوچک و  ج امبریپ«)؛ یھقیو ب ی(دارقطن »َوال

شما است، امر فرموده  ی بر عھدهھا  آن ی که نفقه یبزرگ و آزاد و برده، و کسان
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 .]»است
رطل «معادل ھشت »: صاع«ک ی]، /و امام محمد /فهینو [در نزد امام ابوح

پنج رطل «معادل »: صاع«ک ی، /وسفیدگاه امام ابویباشد؛ [و از د یم» یعراق

(» ک سوم آنیو  یعراق
15 »: صاع«د: یگو »رشح الوقاية« ی سندهی) است. نورطل 3

ھشت ن یرا داشته باشد. و اا عدس یاز ماش  ھشت رطلش یاست که گنجا یا مانهیپ
 یو بزرگ یشده است که تفاوت کوچک یریگ ن جھت با ماش و عدس اندازهیبد رطل
گر، یکه در حبوبات د یکمتر است، در حالھا  آن یاجزا ی رهیو ذخھا  آن یھا دانه

 ن راستا وجود دارد.یدر ا یادیتفاوت ز

است؛  یصاع عراق، ھمان ن صاعید: ایدر ادامه گو »رشح الوقاية« ی سندهینو آنگاه
ک صاع یآن را دارد. و در نزد ما،  ک سومیپنج رطل و ش ی، گنجایصاع حجاز یول

م یچھار و ن، »استار«ک یو  »استار«چھل ، »َمّن «ک یاست؛ و  »َمّن «دو ، معادل یعراق
 است. مثقال ١٨٠معادل  »َمّن «ک یاست؛ پس  »مثقال«

، صاع، عبارت ج در روزگار رسول خداد: به ھر حال، یگو یعالمه محمد عاشق الھ
که  یھنگام یشدند؛ ول یمانه و وزن میآن پ ی هیاء به وسلیکه اش یمانه و ظرفیبود از پ

فطر  ی افت و مسلمانان خواستند تا صدقهیاسالم در اطراف و اکناف جھان گسترش 
اء از یاش محاسبه نمودند؛ و از آنجا که» وزن«ھا را با  مانهین پیش را بپردازند، ایخو

ز در ین ینظران فقھ گر تفاوت و اختالف دارند، لذا علماء و صاحبیلحاظ وزن با ھمد
 یق و بررسیتحق یز بر مبنایان نیگر اختالف نمودند و مفتیکدیبا ھا  آن حساب

 خودشان فتوا دادند.
اء را با یمعامالت، اش یو در تمام یز، در تمام شھرھا و نواحین عصر نیو در ا

 کنند. یوزن م» لوگرمیک«
شان را یھا دم و کتابینه پرسین زمیدر ا ینظران اسالم ز از علماء و صاحبیو خود ن

دم؛ و از یھا را مختلف و گوناگون د ق و مطالعه نمودم و جوابین راستا تحقیدر ا
لو یدو کفطر،  ی در صدقه یکس چه چناندم که اگر یجه رسین نتیبه اھا  آن مجموع

ش را پرداخته یفطر خو ی دگاه مذھب احناف، صدقهیاز د یو یاستبپردازد، به ر گندم
، نصف صاعن صورت یباشد، در ا یھشت رطل بغداد، معادل »صاع«ک یرا اگر یاست؛ ز

 ]٢٢٦ص  ١ج  یل قدوریدر ما یریشود. ر.ک: س ینم لوگرمیشتر از دو کیب
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فطر  ی صدقه ین رو، اگر کسیز است؛ [از ایجا »متیق«فطر به  ی پرداخت صدقهو 
مت نصف یکه معادل ق یا جو پرداخت؛ به طوریا کشمش و یا خرما یر گندم یرا از غ

 ی ت پرداخت صدقهیک صاع از خرما، کشمش و جو باشد و نیمت یا قیصاع از گندم، 
 ز است؛] یز بکند، در آن صورت جایفطر را ن

ش [از یخو یھا یازمندیبه ن یر و مستمند، دسترسیکه شخص فق یو در زمان
نعمت و وفور  ین طور که ساِل فراوانیل: گندم، جو، خرما، برنج و ...] داشت، ایقب

فطر با پول نقد  ی جات باشد،] در آن صورت بھتر آن است که صدقه گندم و جو و غّله
شخص  یازھایدن به برطرف کردن نین کار، باعث سرعت بخشیرا ایپرداخت شود؛ ز

 باشد. ی] میر [و به نفع ویفق
بود، در آن صورت، دادن  یازمندیو ن یو دشوار یو خشکسال یاگر سال قحط و

 فطر است. ی ھا، بھتر از دادن پول نقد در صدقه یگر خوراکیگندم، جو و د
 گردد؟:] یفطر واجب م ی [چه وقت، صدقه

 یگردد؛ پس اگر کس ی، واجب مد فطریطلوع صبح صادق روز عفطر با  ی صدقه
د؛ در آن یر و مستمند گردیا فقید، یو چھره در نقاب خاک کشن وقت، ُمرد یش از ایپ

 ست.یواجب ن یفطر بر و ی صورت صدقه
ا ثروتمند و توانگر یپس از طلوع صبح صادق، مسلمان شد،  ین اگر کسیو ھمچن

الزم ھا  آن فطر بر ی د و چشم به جھان گشود، در آن صورت صدقهیا متوّلد گردیشد و 
 ست.یو واجب ن

دگاه از مال یع یش از خارج شدن به سویفطر را پ ی آن است که صدقهو مستحب 
تر از وقت آن پرداخت کرد،  ا دنبالیفطر را جلوتر  ی رون آورد؛ و اگر صدقهیش بیخو
د] مکروه است؛ [مگر در یفطر [از وقت نماز ع ی ر انداختن صدقهیز است؛ و به تأخیجا

فطر  ی ، صدقهیاز عذرھا باشد. و ھرگاه شخص یر به جھت عذرین تأخیکه ا یصورت
ر و یدرست است تا افراد فق ین کار وید، اید فطر پرداخت نمایش از نماز عیش را پیخو

خود و  یگر، برایالزم د یھا یازمندیمستمند از قبل، بر آماده ساختن لباس و ن
 د، قادر گردند.یشان در روز ع خانواده

اٰكِة  بِزَ  ج اََمَر رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو بابن عمر ،زمان پرداخت زکات فطردر مورد 
الٰةِ   الصَّ

َ
ِفْطِر اَْن تُؤَدّٰي َ�بَْل ُخُرْوِج انلّٰاِس ِايل

ْ
، ابوداود و ی، مسلم، ترمذی(بخار »ال

د، ینماز ع یدستور داد تا زکات فطر، قبل از خروج مردم برا ج امبریپ«)؛ یینسا
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 .»پرداخت شود
رد، یگ یکه آن را م ی، به کسدیش از عیا دو روز پیک یز است که زکات فطر، یو جا

ْ�َن َ�ْقِبلُْونَٰها َو اٰكنُْوا ُ�ْعُطْوَن  باٰكَن ِاْ�ُن ُ�َمرَ «د: یگو سپرداخت شود؛ نافع ِ
َّ

ُ�ْعِطيَْها اذل
ِفْطِر �ِيَْوٍم اَْو يَْوَمْ�ِ 

ْ
که آن را  یزکات فطر را به کسان بابن عمر«)؛ ی(بخار »َ�بَْل ال
 .»شد ید، داده میا دو روز قبل از عیک یداد و به آنان  یکردند م یقبول م

کسان و برابر است؛ ی، موارد مصرف زکات اموالز با ین فطر ی موارد مصرف صدقهو 
 ج امبریرا پیفطر، به فقرا و مستمندان داده شود؛ ز ی اما بھتر آن است که صدقه

َمٰساِكْ�ِ «: دیفرما یم
ْ
 یزکات فطر، رزق و خوراک«(ابن ماجه و ابوداود)؛  »َو ُطْعَمٌة لِل

 .»ن و مستمندان استیمساک یبرا

، موارد مصرف زکات اموالبا  موارد مصرف زکات فطرد: یگو »درّ املختار« ی سندهینو
 کسان است. یموارد  یدر تمام
اند  یھمان کسان» مصرف زکاتموارد «د: مراد از یش گویخو» ی هیحاش«در  یشام

َدَ�ُٰت ٱ۞إِ�ََّما ﴿ صدقات ی هیکه در آ ذکر شده است؛ البته  ﴾...لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱلِۡلُفَقَرآءِ وَ  لصَّ
فطر  ی ن صدقهیزکات که ثروتمند باشد؛ و ھمچن ی کننده یآور به جز کارگزار و جمع

ا یباشد،  ییزناشو ی رابطها یوند والدت یدھنده پ ن او و فرد زکاتیکه در ب یفرد یبرا
 -اشاره شد  ھا بدانکه در موارد مصرف زکات  -ھاشم و امثال آن  یا از بنیثروتمند 

 ست.]یباشد، درست ن
ر و مستمند بدھد. و در جواز دادن یک فقیش را به یفطر خو ی و ھر شخص، صدقه

نظران  حبشتر صایر، اختالف نظر وجود دارد؛ [و بیک فقیش از یفطر به ب ی ک صدقهی

 ی سندهی، نو»اخلانية«کتاب  ی سندهی، نو»الولواجليّة«کتاب  ی سندهیل نوی، از قبیفقھ

 ی ن باورند که دادن صدقهیگران، بر ایو د »املحيط«کتاب  ی سندهینو ، »البدائع«کتاب 
دادن  -ح یبنا به قول صح -ز است.] و یر، جایک فقیش از یک نفر به بی یفطر از جا

ن، ین و مستمند، درست است؛ [بنابرایک نفر مسکیچند نفر به  یفطر از جا ی صدقه
 ی توانند صدقه یز میش را به چند نفر بدھد، و چند نفر نیخو ی تواند صدقه یک نفر می

 ق دھنده است.یک نفر بدھند.] و خداوند، به راه راست و درست، توفیش را به یخو
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  الحّج  کتاُب 

اٌل  :ِ�َ  وَ  ؛اَشُهِره يِف  َ�ُصوٍص  بِِفعٍل  َ�ُصوَصةٍ  بَِقاٍع  اَرةُ �َ زِ  :ُهوَ   َعرشُ  وَ  ُذوالَقعَدةِ  وَ  َشوَّ
ةِ  يذِ   .احلَجَّ

ةً  َض فُرِ   .االََصحِّ  يِف  الَفورِ  ىلَعَ  َمرَّ
وُط  وَ    َوالَعقُل  اَإلِسَالمُ  :االََصحِّ  ىلَعَ  ةٌ يَ�َما�ِ  ِتهيَّ فَرِض  رُشُ

ُ
�َّةُ  َوابُللُوغ َوقُْت َو  َواحلُرِّ

ْ
َوال

ُقْدَرُة ىلَعَ 
ْ
َة بَِنَفَقِة وََسٍط الزّٰ  ال ةٍ  َراِحلَةٍ  ىلَعَ  َوالُقدَرةُ اِد َولَْو بَِمكَّ  َ�ملٍ  ِشقِّ  ىلَعَ  اَو بِه ُ�تَصَّ

  َواالَِجاَرةِ  بِالِملِك 
َ

ةَ  اَهِل  �ِ ِلغَ  َرةِ َواِالاَع  اِالبَاَحةِ  ال مَكنَُهمُ  إَِذا َحولَُهم َمن وَ  َمكَّ
َ
 الَميشُ  أ

ةِ  بِالَقَدمِ  ةٍ  بَِال  َوالُقوَّ   وَ  ؛َمَشقَّ
َّ

اِحلَةِ  ِمنَ  بُدَّ  فََال  إِال  َعن فَاِضلَةٌ  الُقدَرةُ  تِلَك  وَ  ؛ُمطلًَقا الرَّ
ا وَ  َعوِده �ِ حِ  ِاىل اهِل يَ �ِ  َ�َفَقةِ  وَ  َ�َفَقِته   َ�مَّ

َ
ِت  وَ  اَثَاثِه وَ  اَكلَمِ�لِ  ِمنهُ  بُدَّ  ال

َ
�ِ  آال  وَ  �َ الُمحرَتِ

 .ِن يادلَّ  قََضاءِ 
ُ  وَ  سلَمَ  لَِمن احلَِّج  ةِ يَّ بَِفرِض  الِعلمُ  شرَتَُط �

َ
وِ  احلَرِب  بَِدارِ  أ

َ
 .االِسَالمِ  بَِدارِ  الَكونُ  أ

وُط  وَ  َداءِ  وُُجوِب  رُشُ
َ
ةُ  :االََصحِّ  ىلَعَ  مَخَسةٌ  األ ِ  الَمانِعِ  َزَواُل  وَ  ابَلَدنِ  ِصحَّ

 َعِن  احِليسِّ
َهاِب  منُ  وَ  لِلَحجِّ  اذلِّ

َ
رِ  أ ةِ  امِ يَ �ِ  َعَدمُ  وَ  ِق �الطَّ و رََضاٍع  ِمن لَو وَ  َ�َرمٍ  ُخُروجُ  وَ  الِعدَّ

َ
 ُمَصاَهَرةٍ  أ

و بَاِلغٍ  اَعقٍِل  َمأُمونٍ  ُمسِلمٍ 
َ
َالَمةِ  بَِغلَبَةِ  َوالِعرَبةُ  ؛َسَفرٍ  يِف  ِإلمَرأةٍ  َزوٍج  أ ا السَّ  ىلَعَ  حَبًرا وَّ  بَرًّ

 .بِه الُمفىَت 
َداءُ  ِصحُّ يَ  وَ 

َ
ش بِارَ�َعةِ  احلَجِّ  َفرِض  أ

َ
 ُ�مَّ  ؛رَشطانِ  ُهَما وَ  ؛َواإلِسَالمُ  اإلِحَرامُ  :لِلُحرِّ  آءَ يَ أ

َظةً  بَِعَرَفاٍت  ُ�ِرًما لُوقُوُف اَ  :ُهَما وَ  ؛هيبُِركنَ  انُ ياِإلت
َ
 ومِ يَ  فَجرِ  ِاىل اتلَّاِسعِ  ومِ يَ  َزَوالِ  ِمن حل

 ؛َوقِته يِف  اِإلفَاَضةِ  َطَواِف  اَ�رَثُ  :ُهوَ  ؛اثلَّاِ�  َوالرُّ�نُ  ؛ُ�ِرًما قَبلَه اجِلَماِع  َعَدمِ  �رَِشِط  انلَّحرِ 
 .انلَّحرِ  فَجرِ  ُطلُوِع  بَعدَ  َما :ُهوَ  وَ 

  بَِعَرفَاٍت  الُوقُوِف  َمدُّ  وَ  َقاِت يالمِ  ِمنَ  االِحَرامِ  إِ�َشاءُ  :احلَجِّ  َواِجبَاُت  وَ 
َ

 وَ  الُغُروِب  إِىل
مِس  ُطلُوِع  قَبَل  وَ  انلَّحرِ  ومِ يَ  َفجرِ  بَعدَ  َماي�ِ  بِالُمزَدِلَفةِ  الُوقُوُف   بحُ ذِ  وَ  اجِلَمارِ  َر�ُ  وَ  الشَّ
ِْص  نَُهَمايبَ  َوالُمتََمتِّعِ  الَقاِرنِ  ُق َو ختَ

ْ
َل

ْ
ََرِم َو اَ يْ َو احل

ْ
ْ�ِ يْ ِر َو َ�ْقدِ اِم انلَّحْ يّ ُصُه بِاحل ِق  ىلَعَ  ِم الرَّ

ْ
َل

ْ
احل

قٰ 
ْ
ِْر ال

َ
ـُمتََمِتّعِ َو �

ْ
  يِف  اَرة�الزِّ  َطَواِف  َقاعُ يإِ و  اِرِن َو ال

َ
يعُ  انلَّحرِ  امِ يَّ � َفا �َ بَ  َوالسَّ  َوالَمرَوةِ  الصَّ



 ٥٧٥  حّج  کتاب

شُهرِ  يِف 
َ
  وَ  احلَجِّ  أ

ُ
  لَِمن هِ ي�ِ  َوالَميشُ  بِه ُمعتَدٍّ  َطَواٍف  بَعدَ  ُحُصوهل

َ
  ُعذرَ  ال

َ
يِع  بَِداَءةُ  وَ  هل  السَّ

َفا ِمنَ   هِ ي�ِ  نُ مُ ايَواتلّ  احلََجِراألسوَدِ  ِمنَ  ِت يبِابلَ  َطَواٍف  لُكِّ  بَِداَءةُ  وَ  الوََداِع  َطَواُف  وَ  الصَّ
  لَِمن هِ ي�ِ  َوالَميشُ 

َ
  ُعذرَ  ال

َ
َهاَرةُ  وَ  هل  فِعِل  بَعدَ  االَشَواِط  اَقَلُّ  وَ  الَعوَرةِ  َسرتُ  وَ  �ِ احلََدثَ  ِمنَ  الطَّ

�رَثِ 
َ
 وَجِهه وَ  َرأِسه َسرتِ  وَ  َط يَ الِمخ الرَُّجِل  لَكُبِس  الَمحُظوَراِت  تَركُ  وَ  ؛اَرة�َ الزِّ  َطَواِف  ِمن األ

فِث  وَجَهَها َسرِتالَمرأةِ  وَ    َواإلَِشاَرةِ  دِ يالصَّ  قَتِل  وَ  َواجِلَدالِ  َوالُفُسوقِ  َوالرَّ
َ

لَةِ  هِ ِايل
َ

ال  .هيَعلَ  َوادلَّ
َرادَ  إَِذا الوُُضوءُ  اَوِ  ُ�َفَسآءَ  وَ  حِلَائٍِض  لَو وَ  االِغتَِساُل  :ِمنَها احلَجِّ  ُسَنُ  وَ 

َ
 لُبُس  وَ  اإلِحَرامَ  أ

 اإلِحَرامِ  بَعدَ  ةِ يَ اتلَّلبِ  ِمنَ  َواِإلكثَارُ  �ِ َر�َعتَ  َصلَوةُ  وَ  ُب يُّ َواتلََّط  �ِ َض يَ اَب ِن يدَ يَجدِ  رَِداءٍ  وَ  إِزارٍ 
و فًارَشَ  َعَال  اَو َص�َّ  َمىَت  َصوتَه بَِها َرافًِعا

َ
و ايً َوادِ  َهبََط  أ

َ
سَحارِ  وَ  َر�بًا ليَِقَ  أ

َ
 ُرَها�تَ�رِ  وَ  بِاأل

َخذَ  لُكََّما
َ
لوةُ  َهاي�ِ  أ بَرارِ  ُصحبَةِ  وَ  اجلَنَّةِ  ُسئَوالِ  وَ  َسلَّمَ  وَ  هِ يَعلَ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  َوالصَّ

َ
 األ

ُخولِ  الُغسِل  وَ  انلَّارِ  ِمنَ  َواإلِسِتَعاَذةِ  ةَ  دِلُ ةِ  بَاِب  ِمن ُدُخولَُها وَ  َمكَّ
َّ

 �ُ اتَلكبِ  وَّ  َ�َهاًرا الُمَعال
ِ  ِت يابلَ  تِلَقاءَ  ُل يَواتلَّهلِ  اَعءُ  ِف �الرشَّ َحبَّ  بَِما َوادلُّ

َ
 َطَواُف  وَ  ُمستََجاٌب  ُهوَ  وَ  ِته�َ ُرؤ ِعندَ  أ

َمُل  هِ ي�ِ  َواالِضِطبَاعُ  ؛احلَجِّ  اَشُهرِ  �ِ غ يِف  لَو وَ  الُقُدومِ  شُهرِ  يِف  بَعَده َسىع إِن َوالرَّ
َ
 احلَجِّ  أ

خرَضَ  �ِ لَ يالمِ  �َ بَ  َماي�ِ  َوالَهرَولَةُ 
َ
يِع  بَايِق  يِف  نَةٍ يهَ  ىلَعَ  َوالَميشُ  لِلرَِّجالِ  ِن �األ  َواِإلكثَارُ  السَّ

َواِف  ِمنَ  فَضُل  ُهوَ  وَ  ؛الطَّ
َ
هرِ  َصلوةِ  بَعدَ  َواخلُطَبةُ  ؛لِآلفَايِقِّ  انلَّفِل  َصلَوةِ  ِمن أ  َسابِعِ  ومَ يَ  الظُّ

ةَ  ةَ  احلَجَّ  ُطلُوِع  بَعدَ  َواخلُُروجُ  ؛َهاي�ِ  الَمنَاِسَك  َعلِّمُ �ُ  ،ُجلُوٍس  بَِال  َواِحَدةٌ  ُخطبَةٌ  ِ�َ  وَ  ؛بَِمكَّ
مِس  وِ  ومَ يَ  الشَّ ةَ  ِمن ةِ �َ الرتَّ مِس  ُطلُوِع  بَعدَ  ِمنَها اخلُُروجُ  ُ�مَّ  بِها ُت يَوالَمبِ  لَِمً�  َمكَّ  ومَ يَ  الشَّ

  َعَرفَةَ 
َ

َوالِ  بَعدَ  االَِمامُ  خُطُب يَ �َ  ؛َعَرفَاٍت  ِاىل هرِ  َصلَوةِ  قَبَل  الزَّ  مَجعَ  َ�ُموَعةً  َوالَعرصِ  الظُّ
هرِ  َمعَ  مٍ يتَقدِ  ِع  يِف  َواالِجتََهادُ  ؛نَُهَمايبَ  ِلُس َ�  �ِ ُخطبَتَ  الظُّ ُموِع  َوابُلاَكءِ  َواخلُُشوِع  اتلَّرَضُّ  بِادلُّ

اَعءِ  ارَ  مرِ اَ  ِمن َشآءَ  بَِما �َ الُمؤِمنِ  واالِخَوانِ  ِن يَوالَوادِلَ  لِلنَّفِس  َوادلُّ فعُ  ؛�ِ اجلَمعَ  يِف  ِن �ادلَّ  َوادلَّ
كِ  ُوُل  ؛َعَرفَاٍت  ِمن الُغُروِب  بَعدَ  َوالَوقَارِ  نَةِ يبِالسَّ  يالَوادِ  بَطِن  َعن ُمرتَِفًعا بُِمزَدِلَفةَ  َوال�ُّ
  بَِها ُت يَوالَمبِ  ؛قَُزحَ  َجبَِل  بُِقرِب 

َ
مِتَعِته عِ يجِبَم ِم�ٰ  امَ يَّ اَ  بِِم�ٰ  انلَّحرِ  لَةَ يل

َ
 َ�َقِله مُ يتَقدِ  ُكِرهَ  وَ  ؛أ

ةَ  ِاىل ةَ  وَ  ِنهيمِ يَ  َعن ِم� َعُل َ�  وَ  .َذاكَ  إِذ َمكَّ َ  َعن َمكَّ  وَ  اجِلَمارِ  لَِر�ِ  الُوقُوِف  َحالَةَ  َسارِه�
  لُكِّ  يِف  الَعَقبَةِ  مَجَرةِ  َر�ِ  َحالَةَ  َراِكباً  َكونُه

َ
  اجلَمَرةِ  يِف  ايً َماشِ  ؛امِ يَّ األ

َ
 الَمسِجدَ  تَِ�  اليِت  االُو�

�ِ  َحالةَ  يالَوادِ  بَطِن  يِف  امُ يَ َوالقِ  ؛ىَوالوُسط �ِ  َكونُ  وَ  ؛الرَّ لِ  ومِ ايلَ  يِف  الرَّ  ُطلُوِع  �َ بَ  َماي�ِ  االَوَّ
مِس  َوالِ  �َ بَ  َماي�ِ  وَ  َزَوالَِها وَ  الشَّ مِس  ُغُروِب  وَ  الزَّ �ُ  ُكِرهَ  وَ  ؛امِ يَّ االَ  بَايِق  يِف  الشَّ  ومِ ايلَ  يِف  الرَّ
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لِ  ابِعِ  االَوَّ مِس  الَفجرِ  ُطلُوِع  �َ بَ  َماي�ِ  َوالرَّ نَّ  ؛َصحَّ  وَ  اثلَالِث  ايلياللَ  يِف  ُكِرهَ  وَ  ؛َوالشَّ
َ
 ِأل

  امِ يَّ االَ  ِمنَ  بَعَدَها لَِما تَابَِعةٌ  لُكََّها ايِل يَ اللَ 
َّ

 الُوقُوُف  َهاي�ِ  َصحَّ  َحىتَّ  َعرفَةَ  تَِ�َ  الَّيِت  لَةَ يالل ِاال
  ِ�َ  وَ  بَِعَرفاٍت 

َ
َ  وَ  دِ يالعِ  لَةُ يل

َ
إِ�ََّها اثلََّالِث  َرِ�  ايِلَ يل

وقَاِت  ِمن َوالُمَباحُ  ؛قَبلََها لَِما تَابَِعةٌ  فَ
َ
 أ

� َوالِ  بَعدَ  َما :الرَّ مِس  ُغُروِب  ِاىل الزَّ لِ  ومِ ايلَ  ِمنَ  الشَّ �ِ  اَوقَاُت  ُعِلَمت بَِهَذا وَ  .االَوَّ  لُكَُّها الرَّ
 .ِاسِتحبَابًا وَ  َكَراَهةً  وَ  َجَوازً 
نَّةِ  ِمنَ  وَ   َوالِقَرانِ  َوالُمتَعةِ  اتلََّطوُِّع  یَهد ِمن وَ  ِمنهُ  َواَال�ُل  باحلَجِّ  الُمفَردِ  ُي َهد ،السُّ
نَّةِ  ِمنَ  وَ  ؛َ�َقط  ثَاثِلَةُ  ِ�  وَ  الَمنَاِسِك  ةَ يَّ بَقِ  َهاي�ِ  َعلِّمُ �ُ  االُو� ِمثَل  انلَّحرِ  ومَ يَ  اخلُطبَةُ  .السُّ

َراَده إَِذا انلََّفرِ  ُل يتَعجِ  وَ  ؛احلَجِّ  ُخَطِب 
َ
مِس  ُغُروِب  قَبَل  ِم�ٰ  ِمن أ  ؛َعرَشَ  اثلَّاِ�  ومِ ايلَ  ِمنَ  الشَّ

قَامَ  إِن وَ 
َ
مس َغَرَ�ِت  َحىتَّ  بَِها أ َساءَ  قَد وَ  هِ يَعلَ  َشئَ  فََال  َعرَشَ  اثلَّاِ�  ومِ ايلَ  ِمنَ  الشَّ

َ
 إِن وَ  ،أ

قَامَ 
َ
  بِِم�ٰ  أ

َ
ابِعِ  ومِ ايلَ  فَجرِ  ُطلُوِع  ِاىل نَّةِ  ِمنَ  وَ  ؛هيُ َرم لَِزَمه الرَّ ُوُل  ،السُّ ِب  ال�ُّ  َساَعةً  بالُمَحصَّ

  َوانلََّظرُ  ِت يابلَ  ِاسِتقبَاُل  وَ  ِمنهُ  َواتَلَضلُّعُ  َزمَزمَ  َماءِ  رُشُب  وَ  ؛ِم�ٰ  ِمن ِارحِتَاهِل  بَعدَ 
َ

 قَائًِما هِ ِايل
بُّ    رُشَِب  لَِما :ُهوَ  وَ  ؛َجَسِده َسائِرِ  وَ  َرأِسه ىلَعَ  ِمنهُ  َوالصَّ

َ
ُمورِ  ِمن هل

ُ
ن أ  ِمنَ  وَ  ؛َواآلِخَرةِ  ايَ ادلُّ

نَّةِ  مِ  الزِتَامُ  ،السُّ ن ُهوَ  وَ  الُملزَتَ
َ
 ايً َدا�ِ  َساَعةً  بِاالَستَارِ  َوالتََّشبُُّث  هيَعلَ  وَجَهه وَ  َصدرَه َضعَ يَّ  أ

  هِ يَعلَ  بَق يَ  لَم ُ�مَّ  مِ يَواتلَّعظِ  بِاالََدِب  ُدُخوهِل  وَ  ِت يابلَ  َ�تَبةِ  ُل يتَقبِ  وَ  اََحبَّ  بَِما
َّ

 اَعَظمَ  ِاال
ةَ  ِمن ُخُروِجه ِعندَ  َها�نوِ يَ �َ  اَصَحابِه وَ  َسلَّمَ  وَ  هيَعلَ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  اَرةُ �َ زِ  ِ�َ  وَ  الُقُرَ�اِت   َمكَّ

ف� ةِ يَّ اثلَّنِ  ِمنَ  َكةَ يَسبِ  بَاِب  ِمن  .َ�َعاىل اهللاُ  شاءَ  إِن ِحَدتِه ىلَعَ  فَصًال  اَرةِ �َ للزِّ  َسنَذُكرُ  وَ  .السُّ



 

 
 کتاب حّج 

که عاقل، بالغ، آزاد،  یزنان و مردان مسلمان ی است که بر ھمه یعبادت»: حج[«

َل ﴿ د:یفرما یباشد. خداوند بلند مرتبه م یتوانگر و سالم و تندرست باشند واجب م وَّ
َ
إِنَّ أ

َة ُمَباَرٗ� وَ  ِي بَِبكَّ َقاُم  ٩٦ُهٗدى ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ َ�ۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ �ِيهِ َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت مَّ
ِ َ�َ  ۥإِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَهُ  ۗ َوِ�َّ إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن  ۡ�َۡيتِ ٱِحجُّ  �َّاِس ٱَ�َن َءاِمٗنا

َ ٱَوَمن َ�َفَر فَإِنَّ   یکه برا یا ن خانهینخست« ]٩٧-٩٦[آل عمران:  ﴾٩٧ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَغِ�ٌّ َعِن  �َّ
است که در مّکه قرار دارد (کعبه نام  یا گشته است، خانه یگذار انیمردم (جھت عبادت) بن

گاه نماز مسلمانان و  که قبله ییو از لحاظ ظاھر و باطن) پربرکت و نعمت است و ( از آن جا
ان است. در یت جھانیھدا) ی هیشان است، مایا ی بزرگ ساالنه ی کنگره یعنیمکان حج آنان 

است) ھا  آن ی مکان نماز و عبادت او از جمله یعنیم (یاست. مقام ابراھ یروشن یھا آن نشانه
 یواجب است بر کسان یالھ ی ن خانهیو ھر کس داخل آن (حرم) شود در امان است. و حج ا

رفتن به آنجا را دارند؛ و ھر کس وجوب حج را انکار کند، کافر  ی) برایو بدن ی(مال ییکه توانا
 .»از استین یان بیجھان ی ان رسانده نه به خدا) که خداوند از ھمهیشود و (به خود ز یم

َها انلّٰاُس! «ما خطبه خواند و فرمود:  یبرا ج امبریت است: پیروا سرهیاز ابوھر يٰا اَ�ُّ
ْوا. فَٰقاَل رَُجٌل: اَُ�لُّ اٰعٍم يٰا رَُسْوَل اهللاِ ِانَّ اَهللا قَْدفََرَض َعلَيْ�ُ  َجَّ فَُحجُّ

ْ
؟ فََسَكَت ج ُم احل

ُت َ�َعْم لَوََجبَْت َو لََما اْستََطْعتُْم. ُ�مَّ قٰاَل: َذُرْوِ�ْ ٰما تَرَ 
ْ
تُُ�ْم، َحيتّٰ قٰالَٰها ثَالٰثاً؛ ُ�مَّ قٰاَل: لَْو قُل

ْ
�

ُة ُسٰؤالِِهْم َو اْخِتالُٰ�ُهْم يلَعٰ اَنِْبٰياِءِهْم؛ فَاِٰذا اََمْرتُُ�ْم بِاَْمٍر َمْن اٰكَن َ�بْلَ َك فَاِنَّٰما اَْهلَ  ُ�ْم َكرْثَ
ٍء فَْدُعوْهُ  تُْوا ِمنُْه َما اْستََطْعتُْم َو ِاٰذا َ�َهيْتُُ�ْم َ�ْن يَشْ

ْ
مردم!  یا«)؛ یی(مسلم و نسا »فَأ

ا یرسول خدا! آ یگفت: ا ید. مردیخداوند حج را بر شما فرض کرده است؛ پس حج کن
 ج امبریساکت شد تا آن مرد سه بار سؤالش را تکرار کرد. سپس پ ج امبریھر سال؟ پ

انجام آن را  ییشد و شما توانا یگفتم بله، حّج ھر سال بر شما واجب م یفرمود: اگر م
را کسان ید؛ زیام مرا رھا کن د؛ سپس فرمود: در آنچه شما را بر آن گذاشتهیداشت ینم
د؛ پس ھرگاه شما را یامبرانشان ھالک گردانیاد و اختالف با پیبل از شما را سؤاالت زق

 ینھ یزید و ھرگاه شما را از چیامر کردم، در حّد توانتان آن را انجام دھ یبه کار
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 .»دیکردم، از آن دست بردار

ِْسالُٰم يلَعٰ مَخٍْس: َشٰهادَ «فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عمرو 
ْ

 بُِ�َ اال
َّ

 ِاهٰلَ ِاال
ّٰ

ِة اَْن ال
الِٰة َو ِايْٰتاِء الزَّ  داً رَُّسْوُل اِهللا َو ِاقٰاِم الصَّ َيِْت َو ِصٰياِم َرَمٰضانَ  اُهللا َو اَنَّ ُ�َمَّ

ْ
 »اٰكِة َو َحِجّ ابل

چ ین که ھیدادن به ا یه بنا شده است: گواھیاسالم بر پنج رکن و پا«و مسلم)؛  ی(بخار
نماز، دادن  ییاو است و برپا ی فرستاده ج ست و محمدیالله نر از یغ یمبعود برحق

 .»ماه رمضان ی خدا و روزه ی زکات، حّج خانه
 ج امبریکند که پ یت مین روایلت حج و عمره، چنیدر مورد فض سرهیو ابوھر

َمرْبُ «فرمود: 
ْ
َجُّ ال

ْ
اَرٌة لِّٰما بَيْنَُهٰما، َو احل ُعْمَرِة َكفّٰ

ْ
 ال

َ
ُعْمَرُة ِايل

ْ
َنَّةَ اَل

ْ
 اجل

َّ
ُ َجٰزاٌء ِاال  »ْوُر لَيَْس هلَ

ن آن یگناھان ب ی عمره تا عمره، کفّاره«)؛ یی، ابن ماجه و نسای، مسلم، ترمذی(بخار
 .»ندارد یدو است و حج مقبول که در آن گناه نباشد، جز بھشت، پاداش

َِجّ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سو عبدالله بن مسعود
ْ
ُهٰما تٰابُِعْوا َ�ْ�َ احل ُعْمَرِة فَاِ�َّ

ْ
َو ال

ِة؛ َو لَيَْس حِلَجَّ  ِفضَّ
ْ
َهِب َو ال َِديِْد َو اذلَّ

ْ
ِكرْبُ َخبَْث احل

ْ
َفْقَر، َكٰما َ�نيِْف ال

ْ
نُوَْب َو ال ٍة َ�نِْفٰياِن اذلُّ

َنَّةَ 
ْ
 اجل

َّ
ْوَرٍة ثَٰواٌب ِاال رْبُ را ید؛ زیحج و عمره کن یدر پ یپ«و ابن ماجه)؛  یی، نسای(ترمذ »مَّ

 ی دهیو زا ی، ناخالصیطور که دم آھنگر برند ھمان ین میآن دو گناھان و فقر را از ب
 .»جز بھشت ندارد ید و حّج مقبول، پاداشیزدا یآھن و طال و نقره را م

َمْن «فرمود:  یدم که میشن ج امبریت است که گفت: از پیز رواین سرهیو از ابوھر
وََجلَّ فَلَْم يَْرفُ  ِ َعزَّ هُ َحجَّ ِ�ّٰ تُْه اُمُّ َ دلَ ، مسلم، ابن ماجه، ی(بخار »ْث َو لَْم َ�ْفُسْق، رََجَع َكيَْوٍم وَّ

حج کند و ھنگام احرام از  ألیخدا یکسب خشنود یھر کس برا«)؛ یو ترمذ یینسا
که از حج باز  یت نکند، زمانید و معصیز نمایبا ھمسرش پرھ یزش و امور شھوانیآم
 .»ده استییاست که مادرش او را زا یگردد، مانند روز یم

ُمْعتَِمُر، «فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عمرو 
ْ
ٰاجُّ َو ال

ْ
ٰغازِْي يِفْ َسِبيِْل اِهللا، َو احل

ْ
اَل

لُوُْه فَاَْعٰطاُهمْ 
َ
که  یمجاھد در راه خدا و کس«(ابن ماجه)؛  »َوفُْداِ�، َداٰعُهْم فَاَٰجابُوُْه َو َسأ

ندگان خدا ھستند؛ خدا آنان را به عبادت خود یئت و نمایبه حج و عمره برود، ھ
 .»اند، خدا ھم به آنان عطا کرده است اند و از او خواسته اجابت کردهھا  آن فراخوانده و

باشد؛ و در  یم» قصد کردن انجام کار مھم و بزرگ« یمعنا: در لغت به »حّج «
اماکن مخصوص [از  ارت کردنیز«، عبارت است از:] عت مقّدس اسالمیاصطالح شر



 ٥٧٩  حّج  کتاب

ت یل: احرام، نیخاّص [از قب یعرفات] با رفتار و اعمال یکعبه و صحرا ی ل: خانهیقب
ده روز و  ذوالقعده، شّوالعبارتند از: »: حّج  یھا ماه«و  ؛»حج یھا حج و ...] در ماه

 .الحّجة ی[اول] ذ
لغ، عاقل، [بر ھر مسلمان با یک بار در طول زندگیحّج  -تر  حیبنا به قول صح -و 

َمْن «د: یفرما یم ج امبریرا پین] است؛ [زی، فرض [عیآزاد، توانگر و توانا] به صورت فور
ا�ِ َك َملَ  ً اَْو نرَْصٰ ُموَْت َ�ُهوِْديّا  َ�يِْت اِهللا َو لَْم َ�ُجَّ فَالٰ َعلَيِْه اَْن �َّ

ٰ
 »ّياً زٰاداً وَّ ٰراِحلًَة ُ�بَِلُّغُه ِايل

باشد که بتواند به  یه و سوارینقل ی لهیو توشه و وسھر کس مالک زاد «)؛ ی(ترمذ
ا ی یھودیست که ین یباک یاورد، بر وین یخدا برود و نرود و حّجش را به جا ی خانه
 .»ردیبم ینصران

ٰطاٌن ٰجائٌِر فَلَْم َ�ُجَّ «د: یفرما یز میو ن
ْ
َمْن لَْم َ�ِْبْسُه َمَرٌض اَْو ٰحاَجٌة ٰظاِهَرٌة اَْو ُسل

ھر کس بدون موانع «(مسند احمد بن حنبل)؛  »شاء يهودياً او نرصانياً فليمت ان 
 یحج خوددار ی ضهیفر یا ممانعت سلطان ستمکار، از ادای یاج ظاھریا احتی یماریب

 .»فرق ندارد یو نصران یھودیکند و مرگش فرارسد، مرگ او با مرگ 
ل یادا کند؛ به دلد فورًا آن را یحج را دارد، با یادا ییکه توانا ین کسیبنابرا

الَُّة َو «: ج امبریپ ی فرموده َمِر�ُْض َو تَِضلُّ الضّٰ
ْ
ْل، فَاِنَُّه قَْد َ�ْمُرُض ال يََتَعجَّ

ْ
َجَّ فَل

ْ
َمْن اَٰراَد احل

ٰاَجةُ 
ْ
حج کرد، شتاب کند؛ چون امکان دارد  ی ھر کس اراده«(ابن ماجه)؛  »َ�ْعرُِض احل

 .»دیش آیپ یازین که نیا ایا مرکبش را از دست بدھد و یض شود یمر
باشد.  یک بار فرض میاند که حج در طول عمر،  ، اجماع کردهین رو اّمت اسالمیاز ا

ا یخدا در ھر سال واجب است  ی ا حّج خانهیسؤال نمود: آ ج امبریاقرع بن حابس از پ

َجُّ  -بَْل «فرمود:  ج امبریک بار در طول عمر؟ پی
ْ
ًة ٰواِحَدًة َ�َمنْ  -احَل  »زٰاَد َ�تََطوُّعٌ  َمرَّ

ک بار یش از یک بار فرض است؛ پس ھر کس بیبلکه در طول عمر «(مسند احمد)؛ 
 .]»باشد یاست و سّنت م یحج کند، داوطلب

 ت حّج:]یفرض یھا [شرط
 ز است که عبارتند از:یت حج، ھشت چیفرض یھا ، شرط-تر  حیبنا به قول صح -

[چون حّج به مانند نماز و زکات و روزه، عبادت محسوب  مسلمان بودن؛ -١
ن یچن سث معاذ بن جبلیرا در حدیز اسالم است؛ زیشود و شرط عابدت ن یم

 اُهللا فَاِْن ُهْم اَٰطاُعوْ «آمده است: 
َّ

 ِاهٰلَ ِاال
ّٰ

فَاَْعِلْمُهْم اَنَّ َك اُْدُ�ُهْم ِايٰل َشٰهاَدِة اَْن ال
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ن فرا بخوان؛ یشھادت ی آنان را به گفتن و اقرار کلمه«(مسلم)؛  »َعلَيِْهْم َكٰذا
بر  ییزھایچون تو را اجابت کردند و اطاعت نمودند، به آنان خبر ده که چه چ

 .»آنان واجب است...
 ست.]یحّج بود، پس حّج بر کافر فرض ن یکیھا  آن ی و از جمله

ُرِفَع «د: یفرما یم ج امبریرا پیست؛ زیوانه فرض نی[پس حج بر د عقل داشتن؛ -٢
 ّ

يِبِ
َمْجنُْوِن َحيتّٰ يُِفيَْق وََعِن انلّٰائِِم َحيتّٰ �َْستَيِْقَظ َو َعِن الصَّ

ْ
َقلَُم َ�ْن ثَالٰثٍَة: َعِن ال

ْ
ال

وانه تا یف از سه دسته برداشته شده است: از دیتکل«(ابوداود)؛  »َحيتّٰ َ�ْتَِلمَ 
 .]»ه تا بالغ گردددار شود و از بچیار شود؛ از به خواب رفته تا بیھوش

َقلَُم َ�ْن «ث: یل حدیست؛ به دلی[پس حّج بر کودک فرض ن بالغ بودن؛ -٣
ْ
ُرفَِع ال

آورد و  ج امبریرا نزد پ ی، کودکیزن«د: یز گوین بابن عباس؛ و »ثَالٰثٍَة...

َ «فرمود:  ج امبریح است؟ پین بچه صحیا حج ایگفت: آ (مسلم،  »اَْجرٌ ِك َ�َعْم َو ل
 .»ز اجر ھستیتو ن یبله و برا«)؛ ییابوداود و نسا

ّ َحجَّ ُ�مَّ «فرمود:  ج امبریت است که پیروا بابن عباسن از یو ھمچن
اَيُّٰما َصيِبٍ

ٌة اُْخٰري ٌة اُْخرٰي؛ َو اَيُّٰما َ�بٍْد َحجَّ ُ�مَّ ُعِتَق َ�َعلَيِْه َحجَّ ھر «)؛ یھقی(ب »بَلََغ َ�َعلَيِْه َحجَّ
که  یا گر بر او واجب است؛ و ھر بردهید یکه حج کرد؛ سپس بالغ شد، حّج  یکودک

 .]»گر بر او واجب استید ید، حّج یآورد و سپس آزاد گرد یحّج را به جا
دش است و یست، چون مشغول خدمت سی؛ پس حّج بر برده فرض نآزاد بودن -٤

 یا به جاا برده، مراسم حج ریانجام حّج را ندارد؛ البته اگر کودک  ییتوانا
را که بعد از بلوغ کودک و  یحّج واجب یجا یح است، ولیصحھا  آن آورند، حّج 

 ج امبرید: پیگو بابن عباسرد. یگ یشود را نم یبرده واجب م یآزاد
ٌة اُْخرٰي؛ َو اَيُّٰما َ�بٍْد َحجَّ ُ�مَّ ُعِتَق «فرمود:  ّ َحجَّ ُ�مَّ بَلََغ َ�َعلَيِْه َحجَّ

َ�َعلَيِْه اَيُّٰما َصيِبٍ
ٌة اُْخٰري گر ید یکه حج کرد؛ سپس بالغ شد، حّج  یھر کودک«)؛ یھقی(ب »َحجَّ

د، یآورد و سپس آزاد گرد یکه حّج را به جا یا بر او واجب است؛ و ھر برده
 .]»گر بر او واجب استید یحّج 

ا پس از آن یحّج،  یھا ش از ماهیحّج، پ ی. [پس اداوقت [مخصوص] حّج  -٥
 ست.یح نیصح
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 عبارتند از: شّوال، ذوالقعده و ده روز اول از ماه ذوالحّجه. حّج  یھا هماو 
 یکند، از جا یا سعیحج، طواف  یھا برا ن ماهیدن ایش از فرارسیپس ھر کس پ

ت یحّج، به ھمراه کراھ یھا ش از ماهیح نخواھد بود؛ و ِاحرام بستن پیصح یحّج و
 ح است.یصح

هِلَّةِ� ٱلُونََك َعِن  َٔ ۞�َۡ� ﴿ د:یفرما یخداوند بلندمرتبه، در مورد وقت حّج م
َ
قُۡل ِ�َ  ۡ�

ۗ ٱَمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس وَ  ھا  آن پرسند. بگو: یماه م یھا ھالل ی از تو درباره« ]١٨٩[البقرة:  ﴾ۡ�َّجِ
 .»ن وقت) حّج استیی) مردم و (تعی(نظام زندگ ی) برایعیم طبی(و تقو یزمان یھا شناسه

ۡعلُوَ�ٰتۚٞ  ۡ�َجُّ ٱ﴿ د:یفرما یز میو ن ۡشُهٞر مَّ
َ
انجام  ینیمع یھا حج در ماه« ]١٩٧[البقرة:  ﴾أ

 .»ردیپذ یم

ةَ «د: یگو بابن عمر َجَّ
ْ
َقْعَدَة َو َعْش�ٌٌر ِمْن ِذي احل

ْ
اٌل َو ُذْوال : َشوّٰ َِجّ

ْ
 »اَْشُهُر احل

ابن . و »حج: شّوال، ذوالقعده و ده روز از ذوالحّجه است یھا ماه«)؛ ی(بخار

 يِفْ «د: یز گوین بعباس
ّٰ

َِجّ ِاال
ْ
نَِّة اَْن بِاحل َِجّ  ِمَن السُّ

ْ
سّنت آن است «)؛ ی(بخار »اَْشُهِر احل

 .]»هاي حج براي ا�ام آن احرام �سته شود كه فقط در ماه
و متوسط؛ اگر  یمعمول یا راه؛ آن ھم توشه ی توشه ی هیداشتن بر تھ ییتوانا -٦

 ز باشد.یچه در مّکه ن
ا بر یکه مختص به خودش باشد؛  یو مرکب یسوار ی هیر تھداشتن ب ییتوانا -٧

 یا آن را اجاره نموده باشد؛ ولیت داشته یاز کجاوه و تخت روان، ملک یقسمت
توانست مرکب را به دست آورد، در آن صورت  یم تیعارا ی ِاباحتاگر به صورت 

 ی، آن است که اگر پسرش بدو مال»ِاباحت«ست؛ [صورت یفرض ن یحّج بر و
واجب  ید تا با آن حج کند، در آن صورت قبول کردن آن مال بر ویرا بخش

ن یباشد. و ھمچن ی، واجب نمط وجوب حجیشرارا به دست آوردن یست؛ زین
رفتن آن بر یداد تا با آن حج کند، باز ھم پذ تیعاررا به  یبدو مال یاگر کس

 ست.]ین، واجب ط وجوب حجیشرارا به دست آوردن یباشد؛ ز یواجب نم یو
است که  یمکه و کسان یر اھالیغ یو مرکب، برا یسوار ی هیداشتن بر تھ ییو توانا

ن امکان یاھا  آن ین رو، ھرگاه برایبرند؛ از ا یبه سر م یدر اطراف شھر مکه، زندگ
 یاده و با توان و قدرت، به سویپ ی، با پایو دشوار یوجود داشت که بدون سخت

ند؛ یایکعبه ب ی خانه یواجب است که به سوھا  آن صورت برند، در آن یایکعبه ب ی خانه
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 ی، با پایو دشوار ین امکان وجود نداشت که بدون سختیا ھا، آن یبرا چه چنانو اگر 
 یو مرکب، الزم و ضرور یند، در آن صورت به طور مطلق، وجود سواریایاده به حج بیپ
 باشد. یم

ازھا و مخارج ید افزون بر نیرکب]، باراه و م ی توشه ی هین قدرت [قدرت بر تھیو ا
تا زمان برگشتن از حج  یاب ویدر مّدت غ یو ی خانواده ی و افزون بر نفقه یو یاصل

ه یباشد؛ مانند: منزل، اثاث یو یزندگ یاصل یازھاین افزون بر حوائج و نیباشد؛ و ھمچن
 یدر به دست آوردن معاش زندگ ھا، آن و ران از شهیکه پ یو لوازم خانه، آالت و ابزار

 بازپرداخت وام مشخص شده است.  یکه برا یند؛ و مقدار پولیجو یم یاریش یخو
ت یشرط فرضسفر،  ی نهیرفت و برگشت و ھز ی [به ھر حال، وجود توشه و آذوقه

ه، ینقل ی لهیوس ی نهیسفر و ھز ی توشه و آذوقه ی نهیاست، و شرط است که ھز حّج 
در مدت ھا  آن ی باشد که نفقه یحتاج خود و کسانینه و لباس و مایھز مازاد بر نفقه و

 واجب است. یرفتن و برگشتنش بر و
از او و افراد تحت یداشته باشد که از ن ید مقدار مالین که حج کننده، بایل ایو دل

َمْرِء ِاثْماً اَنْ «است:  ج اسالم یامبرگرامیپ ی باشد، فرموده یتکّفلش اضاف
ْ
يُِّضيَْع  َكيٰف بِال

ُقوُْت  است که حّق افراد  ین کافیگناھکار شدن شخص، ھم یبرا«(ابوداود)،  »َمْن �َّ
 .»ع کندیش را ضایتحت تکّفل خو

ِ َ�َ ﴿ د:یفرما یو خداوند م [آل  ﴾إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن  ۡ�َۡيتِ ٱِحجُّ  �َّاِس ٱَوِ�َّ

 ی) برایو بدن ی(مال ییکه توانا یاست بر کسان ین خانه، واجب الھیو حج ا« ]٩٧عمران: 
 .]»رفتن بدان جا را دارند

ن ی[سرزم» دارحرب«فرض است که در  یکس یکعبه، برا ی و حّج خانه -٨
گاه و باخبر باشد؛ و یدشمن]، مسلمان شده باشد و نسبت به فرض ا یت حّج، آ

 ن مسلمانان]] باشد.ی[سرزم» داراسالم«در 
 حّج:] یوجوب ادا یھا [شرط

 ز است که عبارتند از:یحّج، پنج چ یوجوب ادا یھا شرط -تر  حیبنا به قول صح -و 
از  یکه به عّلت درد و عّلت یریگ نیحّج بر شخص زم ی[پس ادا بدن؛ یسالمت -١

حج بر شخص فلج شده  ین ادایست؛ و ھمچنیراه رفتن بازمانده است واجب ن
ر و زھوار دررفته) که یار پیبس(فرد سالخورده و فرتوت و » یخ فانیش«و بر 

 باشد. یست، واجب نمیقادر بر سفر کردن ن
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ِانَّ «است:  بابن عباسث ی، حدت حّج یفرض یبرا یل شرط بودن سالمتیدلو 
َِجّ َشيْخاً 

ْ
ًة ِمْن َخثَْعَم قٰالَْت: يٰا رَُسْوَل اِهللا! ِانَّ ايَِبْ اَْدَرَ�تُْه فَِر�َْضُة اِهللا يِف احل

َ
َكِبْ�اً، ِاْمَرأ

ْ َ�نْهُ  اِحلَِة فَاَُحجُّ َ�نُْه؟ قٰاَل: ُحيجِّ َّْستَوَِي يلَعَ الرّٰ ، ی، مسلم، ترمذی(بخار »الٰ�َْستَِطيُْع اَْن �
خدا! حج بر پدرم واجب  ی فرستاده یَخثعم گفت: ا ی لهیاز قب یزن«)؛ ییابوداود و نسا

او حج کنم؟  یا به جایند؛ آینشتواند بر شتر ب یُمسّن است و نم یشده است، اّما او مرد
 .]»او حج کن یبه جا فرمود: ج امبریپ

ل زندان شدن و ی[از قب یحّس  یھا کننده یریھا و جلوگ برطرف شدن بازدارنده -٢
، و یحّج بر شخص زندان ین رو ادای[از ا ...] که مانع رفتن به حّج ھستند؛

 ست.]یکند، واجب نم دارد که او را از حج منع یب یکه از پادشاه و حاکم یفرد
ست؛ یحّج واجب ن یمن نبود، ادایراه ا چه چنان[پس اگر  من بودن راه؛یا -٣

ت، موجب ضرر و یحّج بدون امن یشرط است که، ادا لین دلیت راه به ایامن
کرده است. و  یان در ھر صورت نھیز از ضرر و زیعت نیشود و شر یان میز

باشد که شخص بر جان، مال  یا هد به گونیان بایبودن راه حج از خطر و ز یخال
 من باشد.]یش ایخو یو آبرو

ا ی طالق بائن ی عّدهزن در  چه چنان[پس اگر  عدم وجود عّده در حّق زن؛ -٤
 یقرار داشت، در آن صورت حّج بر و وفات شوھرش ی عّدها در ی، و یرجع

 ]١[الطالق:  ﴾َ� ُ�ۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُ�ُيوتِِهنَّ ﴿ د:یفرما یرا خداوند میست؛ زیواجب ن
 .]»دیرون نکنیشان بیھا زنان را (بعد از طالق، در مّدت عّده) از خانه«

خواه محرم زن، از  به ھمراه زن باشد؛ ید َمحرمیرفتن زن به حّج، با یبرا -٥
که آن  ی؛ البته در صورت»یشاوندیخو«ا از جھت یباشد » یرخوارگیش«جھت 

 مسلمان، مطمئن، عاقل و بالغ باشد. یَمحرم، فرد
د شوھر به ھمراه او باشد؛ [و یرفتن به مسافرت، با ین که به ھمراه زن برایا ایو 

 ر.یا پیکند که زن، جوان باشد  ینم یفرق
شه یھم یشخص، ازدواج با آن زن برا یشود که برا یگفته م یبه کس»: َمحرم«و 

ا به یباشد » َنَسب«ازدواج، به سبب ن حرمت یکند که ا ینم یست؛ و فرقیحالل ن
، یی؛ ھمچون: پدر، پدربزرگ، عمو، دا» یرخوارگیش«ا یو » یشاوندیخو«جھت 

 پدرشوھر، پسر، نواسه، برادر، پسر برادر، پسر خواھر، شوھر دختر و ... .
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ا یمسافت سفر  ی مکرمه به اندازه ی زن تا مکه ی خانه و کاشانه ی پس ھرگاه فاصله
در حق زن، شرط است؛ و در  یا َمحرمیشتر از آن باشد، در آن صورت وجود شوھر یب
 ا َمحرم، به حّج برود.یست تا بدون شوھر یزن درست ن ین صورت برایا

زن ھم فراھم شد، در آن صورت ھمانند مرد،  ین برایشیط پیبه ھر حال، ھرگاه شرا
 ین که: برایز وجود دارد و آن این یگریزن شرط د یشود؛ البته برا یحّج بر او واجب م

 یرا برا یا َمحرمیبه ھمراه او باشد؛ پس اگر شوھر  یا َمحرمید شوھر یرفتن به حج، با
انجام حج را  ییشود که توانا یمحسوب م یافت، جزو کسانیدر سفر حج ن یھمراھ
 ندارد.

 َو  الَٰ�ْلَُونَّ رَُجٌل «فرمود:  یدم که میشن ج امبرید: از پیگو بابن عباس
ّٰ

ٍة ِاال
َ
بِاْمَرأ
 َمَع ِذْي َ�َْرٍم؛ فَٰقاَم رَُجٌل فَٰقاَل: يٰا رَُسْوَل اِهللا! ِانَّ 

ّٰ
َمْرأُة ِاال

ْ
يِتْ َمَعٰها ُذْوَ�ِْرٍم؛ َو الٰ �ُٰسافِِر ال

َ
 اْمَرأ

َتتَبُْت يِفْ َغْزَوِة َكٰذا َو َكٰذا؛ فَٰقاَل: ِاْ�َطِلْق فَ 
ْ
ْ ِاك ًة، َو ِاِ�ّ تِ َخرََجْت ٰحاجَّ

َ
 »َك ُحّج َمَع ِاْمَرأ

ن که آن زن به ینامحرم خلوت نکند؛ مگر ا یبا زن یچ مردیھ«و مسلم)؛  ی(بخار
بلند شد و  ی. مردیمسافرت نکند مگر به ھمراه محرم یچ زنیباشد؛ و ھ یھمراه َمحرم

 یرفتن به حج آماده شده و من ھم برا ی! ھمسرم براج خدا ی فرستاده یگفت: ا
 .]»فرمود: برو و با زنت حج کن ج امبریام؛ پ کرده یسینو فالن، نامفالن و  ی غزوه

ت [َامن و َامان]، مورد توجه و یامن ی هیآنچه در قض -به  یبنا به قول ُمْفتٰ  -و 
ا، در َامن و یو در یش، در خشکیرد، آن است که به گمان غالب خویگ یت قرار میعنا

 ز از آن بازگردد.]یت نیکعبه برود و با امن ی ت به خانهیَامان باشد [و با امن
 حّج:] یصّحت ادا یھا [شرط

 گردد: یح و درست میشخص آزاد، صح یز برایفرض حّج، با چھار چ یادا
 ط صّحت حّج یشرا ی ن دو از زمرهیاحرام حج و مسلمان بودن؛ و ا -٢و  ١

به ھمراه گفتن ا عمره، از احرامگاه یت کردن حّج یھمان ن»: احرام«باشند. [و  یم
ن طور که ھرگاه یباشد؛ ا یم یمسنون ی قهیوه و طریش یباشد. و احرام، دارا یم» هیتلب«

؛ -و غسل کردن بھتر است  -رد یا وضو بگیخواست احرام ببندد، نخست غسل کند 
از آن دو را به  یکیا شسته شده بپوشد؛ و ینو  ی دوخته شده ی دو تکه پارچه آنگاه

را دور کمر  یکین طور که ید. ایاستفاده نما» رداء«را به عنوان  یگریو د» ازار«عنوان 
داشت از آن  ییاگر مواد خوشبو آنگاهاندازد؛ یش بیھا شانه یرا بر رو یگرین و دییبه پا

که سرش را  ید؛ سپس در حالیشتن را بدان خوشبو و معّطر نمایاستفاده کند و خو
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ش را برھنه کند و حّج را یگزاردن نماز، سر خوده، دو رکعت نماز بگزارد؛ و پس از یپوش
ن است که یا» هیتلب«د؛ و یه بگویا ھر دو، تلبیا عمره و یت حّج، یت کند؛ و پس از نین

َّيْ «د: یبگو
َ

َّيْ َك بل
َ

َّيْ  َك،اللُّٰهمَّ بل
َ

�ْ َك بل َ َك الٰ رَشِ َّيْ َك ل
َ

َ  َك،بل َْمَد َو انِلّْعَمَة ل
ْ
 َك ِانَّ احل

ْ
ُمل

ْ
 َك،َو ال

َ َك �ْ الرَٰشِ  در ھا  آن که انجام ید از اموریگر ُمحرم شده و بایه گفت، دی؛ و ھرگاه تلب»َك ل
 حّج ممنوع و قدغن شده است، اجتناب ورزد.]

، دو رکنبپردازد؛ و آن  گر حّج یدو رکن د[پس از احرام]، به انجام آنگاه  -٤و  ٣
 عبارتند از:

عرفات، از ھنگام زوال ن یدر حال احرام، وقوف [درنگ کردن] در سرزم الف)
 د قربان].یروز ع یعنیالحجة [ یالحجة تا بامداد روز دھم ذ یِد روز نھم از ذیخورش

دا ین دو وقت، تحّقق پیان ایک لحظه در میو وقوِف فرض شده در عرفه، با وقوِف 
ش از وقوف به عرفه، با ھمسرش یکند؛ البته مشروط بر آن که در حال احرام، پ یم
ن کار بشود، حّجش فاسد یمرتکب ا چه چنانرا اگر ینکرده باشد؛ [ز یکیزش و نزدیآم
 اورد.ینده، قضا بید آن را در سال آیشود و با یم

َجُّ «: ج امبریپ ی ل فرمودهی، جزو ارکان حّج است؛ به دلوقوف در عرفهپس 
ْ
احَل

ث یحدل یو به دل ».حّج، عرفه است«)؛ ، ابن ماجه و ابوداودیی، نسای(ترمذ »َعَرفَةٌ 
نماز خارج شد،  یادا یبرا ج امبریکه پ یھنگام مزدلفهد: در یکه گو سییعروه طا

ام؛  ) آمدهِاجاو  یسلم( ءیط! من از دو کوه ج رسول خدا یشان آمدم و گفتم: اینزد ا
را پشت سر  یچ کوھیام. به خدا قسم! ھ شترم را ناتوان و خودم را خسته کرده

 فرمود:  ج امبریح است؟ پیا حج من صحیام، آ قف کردهن که بر آن تویام مگر ا نگذاشته

» ِ ًْال اَْو َك َمْن َشِهَد َصالٰتَٰنا ٰهِذهِ َو َوَ�َف َمَعٰنا َحيتّٰ نَْدَ�َع َو قَْد َوَ�َف َ�بَْل ٰذل
َ

بَِعَرفََة يل
ُه َو قيَٰض َ�َفثَهُ   .)یی، ابوداود، ابن ماجه و نسای(ترمذ »نَٰهاراً َ�َقْد َ�مَّ َحجُّ

م یکه حرکت کن ین نماز (صبح در مزدلفه) حاضر شود و تا وقتیکه با ما در ا یکس«
توقف کرده باشد، حّجش کامل  -ا روز یچه شب و  -توقف کند و قبل از آن، در عرفه 

 .]»و مناسکش را انجام داده است
؛ و وقت در وقت آن» افاضه«انجام دادن اکثر طواف عبارت است از:  ب) و رکن دّوم،

انجام طواف  یعنید قربان؛ [یارت است از وقِت بعد از طلوع صبح صادق در روز عآن، عب
رامون کعبه به تعداد ھفت یباشد؛ پس طواف نمودن پ ی، الزم میام قربانیدر ا» افاضه«
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د قربان، از ارکان حّج ی، و وقت بعد از بامداد در روز عوقوف به عرفهمرتبه بعد از 
ده شده است. یز نامین» طواف افاضه«و » ارتیف زطوا«ن طواف، به یباشد. و ا یم

ِ ﴿ د:یفرما ین باره میخداوند در ا  ب
ْ وَّفُوا  ی و خانه« ]٢٩[الحج:  ﴾٢٩ۡلَعتِيقِ ٱ ۡ�َۡيِت ٱَوۡ�َطَّ

 .»ت الله) را طواف کنندی(ب یمیقد

قٰالَْت: ٰحاَضْت َصِفيَُّة بِنُْت َحَيّ َ�ْعَد ٰما اَفٰاَضْت. «ت است: یروا لشهیو از عا
 ِ ُت: ج لِرَُسْوِل اهللاِ َك فََذَكَرْت ٰذل

ْ
؟ قُل ٰحا�َِستُٰنا ِ�َ

َ
يٰا رَُسْوَل اِهللا! ِانَّٰها قَْد اَفٰاَضْت َو   فَٰقاَل: أ

َتنِْفْر ِاَذنْ 
ْ
ِفٰاَضِة. قٰاَل فَل

ْ
َيِْت، ُ�مَّ ٰحاَضْت َ�ْعَد اال

ْ
، مسلم، ی(بخار »ٰطافَْت بِابل

بعد از طواف افاضه عادت  ییه دختر حیصف«؛ ماجه) و ابن ی، ترمذیینسا وداود،اب
ا او یان گذاشتم. فرمود: آیرا در جر ج امبرید: پیگو لشهیانه شد. عایماھ

! او طواف ِافاضه را ج رسول خدا ینه است؟ گفتم: ایما از برگشتن به مد ی نگھدارنده
به  یت از ِمنٰ ن صوریفرمود: در ا ج امبریانجام داده و بعد از آن قاعده شده است. پ

 .»نه خارج شودیطرف مد
ن که یکند بر ا یم داللت» ما است ی ا او نگھدارندهیآ: «ج امبریپ ی ن، فرمودهیبنابرا

 یکس ی باشد و طواف ِافاضه، نگھدارنده و حبس کننده یم ین طواف، الزم و ضروریا
 است که آن را انجام نداده تا آن را انجام دھد.]

 [واجبات حّج:]
 واجبات حّج، عبارتند از:و 
ش را درآورد و یھا ن طور که لباسیا ِاحرامگاه.قات [یبستن احرام از محل م -١

 د.یبگو» هیتلب«ت حّج کند و ین آنگاهلباس احرام بپوشد؛ 
ن نموده است، یبستن احرام، مع یبرا ج که رسول خدا ییھا ھا و احرامگاه و مکان

قات و ین پنج میبدون احرام گذشت. و اھا  آن توان از یباشند که نم یپنج مکان م
 احرامگاه عبارتند از:

 ١٤ند؛ و در حدود یگو یز مین» یار علیاب«و ھم اکنون بدان  »:فهیذوالحل«الف) 
ن راه ین احرامگاه بیباشد. ا یمکرمه واقع م ی نه دور است و در راه مکهیاز مد لومتریک

فاصله  لومتریک ٤٥٠معظمه،  ی از مکهمنوره واقع است و  ی نهیمکرمه و مد ی مکه
نه یکه ابتدا به مد ین کسانیو ھمچن شمال عربستان، هیسور، هیترککه از  یدارد؛ افراد

 بندند. ین محل احرام میشوند، از ا یوارد م
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ر یاکنون محل آن، غ باشد که ھم یم مردم عراققات ین مکان، میا »:ذات ِعرق«ب) 
احرام  فهیذوالحلکنند و از  یمنوره گذر م ی نهیز از مدیباشد. و مردم عراق ن یمعروف م

 ی مکه یلومتریک ٥٤ ی ن محل در فاصلهیاند که ا از علماء گفته یبندند. و برخ یم
 باشد. یمکرمه قرار دارد و محل احرام بستن مردم عراق م

در  »رابع«بود که از  یبزرگ ی هیقر ج امبرین مکان در روزگار پیا »:ُجحفه«ج) 
ن یاز ا یزیل فاصله و در جھت چپ راه مّکه قرار داشت؛ و ھم اکنون چیحدود چھار ما

مردمان شام از  یکنند، بلکه تمام یان از آن منطقه گذر نمینمانده و حاج یراه باق
بندند. به ھر حال، اکنون محل  یحج، احرام م یکنند و از آنجا برا یفه عبور میذوالحل

بندند. و  یاحرام م »رابع«به نام  ین رو از محلیشده است؛ از ا دور یاز راه اصل ُجحفه

 فاصله دارد. لومتریک ٢٠٠مکرمه  ی از مکه »رابع«
رن«د) 

َ
 یاست و کسان نیمشرق زمو  نجدقات مردمان ین مکان، ھم اکنون، میا»: ق

ه ھر بندند. ب یحّج احرام م یا از برابر آن براین مکان یشوند، از ھم یکه به مکه وارد م
که  یبستن احرام است که مردم نجد و کسان یھا ھا و مکان ز از محلین» قرن«حال، 

 ی ن قرن و مکهیب ی بندند. و فاصله ینجا احرام میند، از ایآ یاز راه طائف به مّکه م
 است. لومتریک ٩٤مکرمه، 

لَمْ «ه)  لَمْ ه«ن مکان، ھم اکنون به یا :»يَ ه«مشھور است؛ و  »سعديّ است  ی: کوھ»سعديّ
 شوند.  یمکرمه وارد م ی کنند و به مکه یمن از آن عبور میکه مردم 

 ٥٤مکرمه که  ی من است در جنوب مکهیاحرامگاه مردم  »يلملم«به ھر حال 
ن یمکرمه سکونت دارند و ھمچن ی که در مکه یلومتر با آن فاصله دارد. وکسانیک

 شان است.  هند احرامگاھشان از خانیآ یکه از اطراف مکه م یافراد
اند  ن و مشخص شدهیمعّ  یافراد یھا، برا ھا و احرامگاه ن مکانیناگفته نماند که ا

 انجام اعمال و مناسک حّج، از یسکونت داشته باشند و بخواھند براھا  آن که خارج از
سکونت دارند، » ھا ھا و احرامگاه قاتیم«که در خود  یند؛ و کسانیگذر نماھا  آن

ھا و َحَرم  قاتین میکه ماب یباشد؛ و افراد یقات میحّج، از خود م یاحرامگاھشان برا
»: ِحّل «ن یسرزم -باشد؛ و  یم» ِحّل «ن یحّج، سرزم یسکونت دارند، احرامگاھشان برا

سکونت دارند، » َحَرم«که در  ی؛ و اشخاص -ھا و حدود َحرم است  قاتین میماب

است. و » حّل «ن یعمره، سرزم یو برا» َحَرم«حّج فرض، خود  یاحرامگاھشان برا
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است؛ چه شخص از شھروندان مکه و ساکنان  مکرمه ی مکهقات مردم مّکه، خود یم
 ا در آن اقامت داشته باشد.]یآن باشد،  یاصل

 د:یفرما یم ج امبریرا پی[ز د؛ین عرفات تا غروب خورشیدرنگ کردن در سرزم -٢

، َعَرفَةٌ «  َجُّ
ْ
 .]»حج، عرفه است« و ابوداود)؛ یی، ابن ماجه، نسای(ترمذ »احَل

وقوف [درنگ کردن] به مزدلفه، پس از طلوع صبح صادق روز دھم از  -٣
کردن به  درنگ یعنی[ د؛یش از طلوع خورشید قربان] و پیالحجه [روز ع یذ

، وقت آنواجبات حّج است؛ و  ی ک ساعت ھم باشد، از زمرهیمزدلفه اگر چه 
 ج امبریالحجه است؛ پ یز دھم ذد رویبعد از نماز صبح، تا طلوع خورش

ِ «د: یفرما یم َك َمْن َشِهَد َصالٰتَٰنا ٰهِذهِ َو َوَ�َف َمَعٰنا َحيتّٰ نَْدَ�َع َو قَْد َوَ�َف َ�بَْل ٰذل
ُه َو قيَٰض َ�َفثَهُ  ًْال اَْو نَٰهاراً َ�َقْدَ�مَّ َحجُّ

َ
و ابن  یی، ابوداود، نسای(ترمذ »بَِعَرفََة يل
که  ین نماز صبح در مزدلفه حاضر شود و تا وقتیکه با ما در ا یکس«ماجه)؛ 

توقف کرده  -ا روز یچه شب  -م توقف کند و قبل از آن در عرفه یحرکت کن
 .]»باشد، حّجش کامل و مناسکش را انجام داده است

 ق.]یتشر ی[در روزھا زدن جمرات سه گانه -٤
 ی فرمودهل ی[به دل ؛»متمّتع« یو حاج» قارن« یحاج یبرا یذبح کردن قربان -٥

ِ ﴿خداوند بلندمرتبه:   ﴾لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتۡيَ�َ ٱَ�َما  ۡ�َجِّ ٱإَِ�  ۡلُعۡمَرةِ ٱَ�َمن َ�َمتََّع ب
 یمند گردد؛ سپس حج را آغاز کند، آنچه از قربان که از عمره بھره یکس« ]١٩٦[البقرة: 

 .]»دھد) یآنجا م یکند و به فقرا یّسر شد (ذبح میم
سر، از کتاب  یدن وکوتاه کردن موی[تراش سر؛ یا کوتاه نمودن] مویدن [یتراش -٦

ُ لََّقۡد َصَدَق ﴿ د:یفرما یو سّنت و اجماع ثابت شده است؛ خداوند م رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
ِ  ٱلرُّۡءيَا � ب ُ إِن َشآَء  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ َ�َۡدُخلُنَّ  ٱۡ�َّقِ َءاِمنَِ� ُ�َّلِقَِ� ُرُءوَسُ�ۡم  ٱ�َّ

ِ�َن َ� َ�َافُوَنۖ  امبر خود یخداوند خواب را راست و درست به پ« ]٢٧[الفتح:  ﴾َوُمَقّ�ِ
ده و مو کوتاه یشما در امن و امان و سر تراش ی نشان داده است. به خواست خدا ھمه

 .»د شدیکرده و بدون ترس داخل مسجد الحرام خواھ

. قٰالُْوا: َو «فرمود:  ج امبرید: پیگو بعمر و عبدالله بن ُمَحِلِّقْ�َ
ْ
اَللُّٰهمَّ ارَْحِم ال

�َْن يٰا رَُسْوَل اِهللا!؟ قٰاَل: ِ
ُمَقرِصّ

ْ
�َْن يٰا رَُسْوَل اِهللا؟   ال ِ

ُمَقرِصّ
ْ
. قٰالُْوا: َو ال ُمَحِلِّقْ�َ

ْ
اَللُّٰهمَّ ارَْحِم ال
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�ْنَ  ِ
ُمَقرِصّ

ْ
 یتراشند رحم کن؛ گفتند: ا یکه سرشان را م یکسان خداوندا! به«؛  »قٰاَل: َو ال

ا! به ی؟ فرمود: بار خدایکنند چ یسرشان را کوتاه م یکه مو ی! کسانج رسول خدا
که  یخدا! کسان ی فرستاده یتراشند رحم کن. گفتند: ا یسرشان را م یکه مو یکسان

 یا! به کسانیخدادر بار سوم فرمود: بار  ج امبری؟ پیکنند چ یسرشان را کوتاه م یمو
 .»کنند رحم کن یسرشان را کوتاه م یکه مو

سر واجب  یا کوتاه کردن مویدن ین باورند که تراشیبر ا ینظران فقھ و اکثر صاحب
 شود.] ی) جبران مَدموان (یاست و انجام ندادن آن، با ذبح ح

 ».َحرم«ن یسر در سرزم یا کوتاه نمودن] مویدن [یتراش -٧
 .]یقربان ی[روزھا ام نحریاسر در  یکردن] موا کوتاه یدن [یتراش -٨
دگاه یسر [از د یا کوتاه کردن] موی[ دنیتراشبر  جمرات یَرممقّدم نمودن  -٩

ن یدر ب» مفرد« یحاج یب برای: مراعات کردن ترتیعنی؛ /فهیامام ابوحن
 واجبات حج است.] ی سر، از زمره یدن موی) و تراشیَرمھا ( زهیزدن سنگر

ن زدن یرا در ب یوان قربانید ذبح حیبا »متمتّع« یو حاج »قارن« یحاج -١٠
مراعات کردن  یعنیسر، انجام بدھند. [ یدن موی] و تراشیھا [َرم زهیسنگر

 یوان قربانیو ذبح ح ین َرمیدر ب »متمتّع« یو حاج »قارن« یحاج یب برایترت
 باشد.] یواجبات حج م ی سر، از زمره یدن مویو تراش

 ی ل فرمودهیق؛ به دلیتشر ی[روزھا ام َنحریاارت در یانجام دادن طواف ز -١١

ِ ﴿ خداوند بلندمرتبه وَّفُواْ ب م یقد ی د خانهیو با« ]٢٩[الحج:  ﴾٢٩ۡلَعتِيقِ ٱ ۡ�َۡيتِ ٱَوۡ�َطَّ
 .]»ت الله) را طواف کنندی(ب

از صفا و  یحج، [و آغاز سع یھا ان صفا و مروه در ماهیم ی[ھفت بار] سع -١٢
او:  ی ز فرمودهیو ن ج امبریپ یل سعیباشد؛ به دل یمروه م یان آن به سویپا

يْعَ « ان صفا و یم یسع«(مستدرک حاکم)؛  »ِاْسَعْوا فَاِنَّ اَهللا َكتََب َعلَيُْ�ُم السَّ
 .]»شما واجب کرده است یرا برا یرا خداوند سعید؛ زیمروه کن

قابل ت و یان صفا و مروه پس از ھر طواِف با اھمیم یانجام دادن سع -١٣
 مالحظه.

که  یکس یاده برایپ یان صفا و مروه با پایم ی[انجام دادن ھفت بار] سع -١٤
 ندارد. یعذر
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 مروه.] یان آن به سویاز صفا [و پا یآغاز کردن سع -١٥
طواف «ن طواف، یمّکه؛ و ا یراھالیغ یبرا ی[طواف خداحافظ» وداع«طواف  -١٦

اُِمَر انلّٰاُس اَْن «: بابن عباسث یل حدیشود؛ به دل یده میز نامین» َصدر
ٰائِِض 

ْ
ِة احل

َ
َمْرأ

ْ
َف َعِن ال  اَنَُّه ُخفِّ

ّٰ
َيِْت ِاال

ْ
و مسلم)؛  ی(بخار »يَُّ�ْوَن آِخُر َ�ْهِدِهْم بِابل

از زن حائض  یت الله باشد، ولیان مناسکشان طواف بیبه مردم امر شده که پا«
 .]»تواند طواف وداع را انجام ندھد یف داده شده و میتخف

شود از حجراالسود؛ [و  یکعبه م ی خانه یکه برا یکردن ھر طواف شروع -١٧
 ن کار، سّنت است.]یاند که ا گفته یبرخ

ا قَِدَم رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو سطواف کردن از سمت راست؛ [جابر -١٨ َة ايََت  ج لَمّٰ َمكَّ
 ٰ َْسوََد فَاْستَلََمُه ُ�مَّ َميٰش َ�ْن يَِميِْنِه، فََرَمَل ثَال

ْ
ََجر اال

ْ
 یوقت«؛ »ثاً وَّ َميٰش اَْرَ�عاً احل

به مّکه وارد شد به طرف حجر االسود آمد و آن را لمس کرد؛ سپس  ج امبریپ
 یاز سمت راست آن حرکت کرد؛ سه دور را با سرعت و چھار دور را آھسته ط

 ]»کرد
 ندارد. یکه عذر یکس یاده برایپ یکعبه با پا ی انجام دادن طواف خانه -١٩

ث اكرب«پاک بودن از دو  -٢٠ دَ ث اصغر«] و ی[جنابت و ناپاک »حَ دَ ، ییوضو ی[ب »حَ

: ج امبریپ ی ل فرمودهیان صفا و مروه؛ به دلیم یطواف خانه و سع یبرا

را بدون  یچ نمازیخداوند ھ«)؛ ی(مسلم و ترمذ »الَٰ�ْقبَُل اُهللا َصالًٰة بَِغْ�ِ َطُهْورٍ «
 .»کند یوضو قبول نم

ض شده یام حّج، قاعده و حیکه در ا یھنگام لشهیبه عا ج امبرین پیو ھمچن

َيِْت َحيتّٰ َ�ْغتَِسِ�ْ «بود، فرمود: 
ْ

َ�ُطْوِ� بِابل
ّٰ

ٰاجُّ َ�ْ�َ اَْن ال
ْ
و  ی(بخار »ِاْ�َعِ�ْ ٰما َ�ْفَعُل احل

ن تفاوت که تا غسل یدھد، تو ھم انجام بده با ا یانجام م یکه حاج یھر کار«مسلم)؛ 
 .]»ه را طواف نکنکعب ی ، خانهیا ض نکردهیح

۞َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذواْ ﴿ خداوند بلند مرتبه: ی ل فرمودهیپوشاندن عورت؛ [به دل -٢١
ِ َمۡسِجدٖ 

فرزندان آدم! ھنگام نماز خود را (با  یا« ]٣١[األعراف:  ﴾زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ
 .»دیکه تقوا نام دارد)، بپوشان یکه عورت شما را بپوشاند و با لباس معنو یلباس ماد

را به عنوان  سابوبکر ج امبریکه پ ید: قبل از حّجة الوداع در حّج یگو سرهیو ابوھر
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فرستاد تا  یمرا با گروھ سد قربان، ابوبکرین کرده بود، در روز عییسرپرست حّجاج تع

ٰعاِم ُمرْشِ « م که:یان مردم اعالم کنیدر م
ْ
 َ�ُجَّ َ�ْعَد ال

ّٰ
ٰ  وَّ  كٌ اَال َيِْت ُعْر�ٰانٌ  ال

ْ
 »َ�ُطوُْف بِابل

چ ی، حّج نگذارد و ھیچ مشرکیاز امسال به بعد، ھ«)؛ یی، مسلم، ابوداود و نسای(بخار
 ».]ت الله را طواف نکندی، بیانیعر

 آن. یھا بعد از انجام اکثر َشوط» ارتیطواف ز« یھا و انجام دادن اقّل َشوط -٢٢
ن که مرد، لباس دوخته یمانند ا؛ محظورات و ممنوعات ِاحرامترک کردن  -٢٣

ُمْحِرُم «د: یگو بابن عمرشده بپوشد؛ [
ْ
ِبُس ال

ْ
ِانَّ رَُجًال قال: يٰا رَُسْوَل اِهللا! ٰما يَل

اِو�ْالِٰت َو ج ِمَن اثِلّٰياِب؟ قٰاَل رَُسْوُل اهللاِ  ٰ الرسَّ
َ

َعٰمائَِم َو ال
ْ
ال

َ
بَُس الُقُمَص َو ال

ْ
: الٰيَل

ِفٰ 
ْ
اخل

َ
رَبا�ِِس َو ال

ْ
ال

َ
َْقَطْعُهٰما اَْسَفَل ال ْ�ِ َو يلْ

يَِبْس ُخفَّ
ْ
ُد َ�ْعلَْ� فَل  اََحٌد الَٰ�ِ

ّٰ
اِف، ِاال

ُه َزْ�َفٰراُن اَْو َورٌْس  بَُسْوا ِمَن اثِلّٰياِب َشيْئاً َمسَّ
ْ
َكْعبَْ�ِ َو الٰتَل

ْ
، مسلم، ی(بخار »ِمَن ال

د یسؤال کرد و گفت: شخص ُمحرم با ج امبریاز پ یمرد«)؛ ییابوداود و نسا
راھن، عمامه، شلوار، کاله و ُخّف ید پیفرمود: نبا ج امبریرا بپوشد؟ پ یچه لباس

تواند موزه بپوشد و  یدر دسترس ندارد که م ییکه دمپا یرا بپوشد، مگر کس
ن یھا ببرد تا مانند نعل باشد؛ و ھمچن تر از قوزک نییرا تا پاھا  آن د دو طرفیبا

زرد رنگ و خوشبو) آغشته است،  یاھی(گ ورسو  زعفرانکه به  ید لباسینبا
 .] »بپوشد

ابن ث یدر حد ج امبریپ ی ل فرمودهیش را بپوشاند؛ [به دلیو مرد سر و صورت خو

َعٰمائِمَ «: بعمر
ْ
ال

َ
ُقُمَص َو ال

ْ
بَُس ال

ْ
راھن بپوشد و نه ینه پ«و مسلم)؛  ی(بخار »الٰيَل

 .]»عمامه
 ج امبریکه گفت: پ بابن عمرث یل حدیرا بپوشاند؛ [به دلش یو زن صورت خو

اَز�ِْن «فرمود:  َقفّٰ
ْ
بَُس ال

ْ
ُمْحِرَمُة َو الٰتَل

ْ
ُة ال

َ
َمْرأ

ْ
ٰ َ�نَْقُب ال و  یی، ابوداود، نسای(بخار »ال

 .]»که در احرام نه نقاب بزند و نه دستکش به دست کند یزن«)؛ یترمذ
زه ی؛ جنگ و ستیبند و بار یو ب یبا ھمسر؛ فسق و فجور و ھرزگ یزش جنسیآم

 د:یفرما یخداوند متعال است که م ی ن سه مورد، فرمودهیل بر حرمت ایکردن؛ [دل

ۡعلُوَ�ٰٞتۚ َ�َمن فََرَض �ِيِهنَّ  ۡ�َجُّ ٱ﴿ ۡشُهٞر مَّ
َ
فََ� َرفََث َوَ� فُُسوَق َوَ� ِجَداَل ِ�  ۡ�َجَّ ٱأ

ۗ ٱ ھا  ن ماهیرد. پس ھر کس که (در ایپذ یانجام م ینیمع یھا حج در ماه« ]١٩٧[البقرة:  ﴾ۡ�َّجِ
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گر حج) حّج را بر خود واجب کرده یو شروع مناسک د یا سوق دادن َھدیه یا تلبیبا احرام 
د آداب آن را مراعات کند و توجه داشته باشد که) در حج، یباشد (و حج را آغاز نموده باشد، با

 .]»ستین یبا زنان و گناه و جدال یکینزد
]؛ اشاره کردن به یرخوردنیا غیباشند  ی[چه خوردن یابانیوانات بیر کردن حشکا

خداوند  ی ل فرمودهیشکار رھنمون ساختن. [به دل یرا به سو یشکار؛ و فرد یسو

ِ ٱوَُحّرَِم َعلَۡيُ�ۡم َصۡيُد ﴿ بلند مرتبه: ۗ  ۡلَ�ّ که در  یو مادام« ]٩٦[المائدة:  ﴾َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗما
ھا  ھا و کوه ھا و دشت ابانیکه در ب یوانیح یعنی( یوانات خشکید، شکار حیحال احرام ھست

 .»شما حرام است یگرد) برا ینم یکند و معموًال اھل یم یزندگ
گورخر  ی از اصحاب که در احرام بودند، درباره یتعداد ین که، وقتیل ایو به دل

سؤال  ج امبریبود، از پد کرده یص -راحرام یغ -که ابوقتادة، در حال ِاحالل  یا ماده

ْٰها؟ قٰالُْوا: الٰ. قٰاَل: «کردند؛ به آنان فرمود: 
َ

ِْمَل َعلَيْٰها، اَْو اَٰشاَر ِايل ِمنُْ�ْم اََحٌد اََمَرُه اَْن �َّ
َ
أ

 ا بهیاو را دستور حمله به آن داده و  یان شما کسیا از میآ«و مسلم)؛  ی(بخار »فلَُكُْوا
 .»دیر. فرمود: پس از گوشت آن بخوریخ کرده است؟ گفتند: یا آن اشاره

رند؛ ید انجام بگیھستند که در حال احرام نبا ی: اعمالمحظوراِت احرامبه ھرحال؛ 
ا یا گرفتن روزه، یه یرا انجام بدھد، فدھا  آن از یکیشخص در حال احرام  چه چنانو 

ھستند  ی، امور»محظوراِت احرام«گردد. و  یدادن طعام به مستمندان بر او واجب م
 باشد. یکه در حال احرام است، واجب م یشخص یبراھا  آن ز ازیکه پرھ

رند، عبارتند از: ید در حال احرام انجام بگیکه نبا محظورات احراماز  یو برخ
زه کردن؛ شکار ی؛ جنگ و ستیبند و بار یو ب ی؛ فسق و فجور و ھرزگیزش جنسیآم

 ی؛ اشاره کردن به سو - یرخوردنیا غیباشند  یچه خوردن - یابانیوانات بیکردن ح
راھن، شلوار، ُجّبه، عباء و یدن پیشکار، رھنمون ساختن؛ پوش یرا به سو یشکار؛ فرد

بدن، بافته و دوخته و ساخته و پرداخته  یاعظا یھر آنچه که متناسب با شکل ظاھر
دن یپوش یبرا ی، کفشیفرد چه چنانکش و موزه؛ و اگر  دن دستیشده باشد؛ پوش

 د ویتر از قوزک قطع نما نییش را تا پایخو یھا تواند موزه ین صورت مینداشت، در ا
که در حال احرام قرار دارد، نه  ین رو فردیرا بپوشد؛ پوشاندن سر و صورت؛ از اھا  آن

سر؛  یدن و کوتاه کردن مویخوش؛ تراش یبو یریکاله به سر کند و نه دستار؛ به کارگ
 یتیفیزھار به ھر ک یا مویر بغل یز یبدن، مو یر ساختن موش؛ و دویا کوتاه کردن ری

رنگ کرده » زعفران«و » َورس«که با  یدن لباسیکه باشد؛ کوتاه کردن ناخن؛ پوش
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درست است که شسته شده باشد و  ین لباسیدن چنیک صورت پوشیشده باشد؛ و در 
 ن رفته باشد.یآن از ب یبو

َو الٰ «فرمود:  ج امبرید: پیگو یم بابن عمرخوش،  یدر مورد استعمال بو
ُه َزْ�َفٰراُن اَْو َورٌْس  بَُسْوا ِمَن اثِلّٰياِب َشيْئاً َمسَّ

ْ
و لباس آغشته به «و مسلم)؛  ی(بخار »تَل

 .»دید پوشیزعفران و ورس را نبا
که در حال احرام، از شترش افتاد و گردنش شکست و  یدر مورد شخص ج امبریو پ

َنِّ «مرد، فرمود: 
ُ

ِقٰياَمِة ُمِلّبياً الٰ حت
ْ
َسُه، َفاِنَُّه ُ�بَْعُث يَْوِم ال

ْ
ُرْوا َرأ َِمّ ، مسلم، ی(بخار »ُطوُْه َو الٰ ختُ

امت ید چون او در روز قید و سرش را نپوشانیخوش به او نزن یبو«)؛ ییابوداود و نسا
 .]»شود یان مبعوث میک گویلب

 حّج:] یھا [سّنت
 حّج عبارتند از: یھا و سّنت

ا یو  -اگر چه زن، قاعده شده و زن، وضع حمل کرده، باشد  -غسل کردن  -١

َي «: سد بن ثابتیث زیل حدیوضو گرفتن به ھنگام بستن احرام. [به دل
َ
ِانَُّه َرأ

َرََّد ِالِْهالهِٰلِ َو اْغتََسَل  ج انلَّيِبَّ 
َ

دم که غسل کرد و یرا د ج امبریپ«)؛ ی(ترمذ »جت
 .]»احرام بست

ل ید و شسته شده؛ به دلیسف یا ازار و رداید و نو [یرداء سف دن ازار ویپوش -٢

َهَن َو لَِبَس  ج ِاْ�َطلََق انلَّيِبُّ «ث ابن عباس: یحد َل َو ادَّ َمِدْ�نَِة َ�ْعَد ٰما تَرَجَّ
ْ
ِمَن ال

بعد از آن که سرش را شانه و  ج امبریپ«)؛ ی(بخار »ِازٰارَُه َو رِٰداَءُه ُهَو َو اَْصٰحابُهُ 
 .»نه خارج شدید، با اصحابش از مدیش را پوشیو ازار و ردا روغن زد

است  ج امبریاز پ بابن عباسث یازار و رداء، حد یدیل سّنت بودن سفیو دل

نُْوا ِ�يْٰها َمْوتٰاُ�مْ «که فرمود:  ِٰياَض، فَاِنَّٰها ِمْن َخْ�ِ ِ�ٰيابُِ�ْم َو َكِفّ
ْ

بَُسْوا ِمْن ِ�ٰيابُِ�ُم ابل
ْ
 »ِال

ن یرا که آن از بھترید؛ زید را بپوشیتان، سفیھا از لباس«، ابوداود و ابن ماجه)؛ ی(ترمذ
 .]»دیتان را کفن کنیھا تان است و در آن، مردهیھا لباس
ث یل حدیش از احرام؛ به دلیش و پیخوش [بر بدن خو یبه کار بردن بو -٣

ِالِْحٰراِمِه ِحْ�َ ُ�ِْرُم، َو حِلِِلِّه َ�بَْل اَْن  ج ُكنُْت اَُطِيُّب رَُسْوَل اهللاِ «: لشهیعا
َيِْت 

ْ
ُطوَْف بِابل من «و ابن ماجه)؛  یی، ابوداود، نسای، مسلم، ترمذی(بخار »�َّ

ت یز ھنگام خارج شدن از آن، قبل از آن که بیرا قبل از احرامش و ن ج امبریپ
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 .]»زدم یخوش م یالله را طواف کند، بو
» قیعق ی دّره«د: در یگو ست احرام. عمریماز [پس از نگزاردن دو رکعت ن -٤

ل فاصله دارد)، از یمنوره چھار ما ی نهیق که با مدیک عقیاست نزد یا (دّره

ْ فَٰقاَل: َصِلّ يِفْ ٰهَذا «فرمود:  یدم که میشن ج امبریپ اَتٰاِ�َ اللَّيْلََة آٍت ِمْن َرِ�ّ
ُمٰبارَ 

ْ
ٰواِدِي ال

ْ
ةٍ َو قل: ُ�ْمَرٌة ِك ال شب ید«، ابوداود و ابن ماجه)؛ ی(بخار »يِفْ َحجَّ

مبارک نماز  ی ن دّرهیاز طرف پروردگارم نزد من آمد و گفت: در ا یا فرستاده
 .]»بخوان و بگو: عمره ھمراه حّج است

 ل:یبلند و رسا، در موارد ذ یپس از احرام و با صدا» هیتلب«اد گفتن یز -٥
 نمازھا.]پس از  یعنیھرگاه نماز خواند؛ [ الف)

 د.یب، فرود آیسراش یا از مکانیبلند باال رود و  یا ھرگاه به مکانی ب)
 رو به رو شود. یا ا با کاروان و قافلهی ج)
گاھان و  ر حاالت و اوقات؛ و به ھنگام صبحییبه ھنگام سحرگاھان؛ [به ھنکام تغ د)

ِ�يُْل فَاََمَرِ�ْ اَْن آُمَر اتٰاِ�ْ «فرمود:  ج امبرید: پیگو سگاھان؛ سائب بن خالد شام ِجرْبِ
ِبيَةِ 

ْ
ِْهالِٰل اَِو اتلَّل

ْ
)؛ یی، ابوداود، ابن ماجه و نسای(ترمذ »اَْصٰحايِبْ اَْن يَّْرَ�ُعْوا اَْصٰواَ�ُهْم بِاال

ل و یبلند تھل یم: با صدایل نزد من آمد و به من دستور داد تا به اصحابم بگویجبرئ«
 .»ندیه بگویتلب

ار بلند یه بسیل و تلبیشان را ھنگام تھلیصدا ج امبریل، اصحاب پیلن دیو به ھم
شان را بلند یبستند تا صدا یاحرام م یوقت ج امبریاصحاب پ«د: یکردند؛ ابوحازم گو یم

 ).٣٢٤/٣ ی(فتح البار »دندیرس یکردند، به آرامش خاطر نم ینم

َص�ّٰ «د: یگو یم هیر قبل از تلبیح و تکبید و تسبیتحم ی درباره سو انس بن مالک
؛ ُ�مَّ بٰاَت بِٰها  ج رَُسْوُل اهللاِ  َعَتْ�ِ

ْ
ُلَيَْفَة َر�

ْ
َعرْصَ بِِذي احل

ْ
ْهَر اَْرَ�عاً َو ال َمِدْ�نَِة الظُّ

ْ
ُْن َمَعُه بِال

َ
َو �

 َ َد اَهللا َو َسبََّح َو َكربَّ َيْٰداِء مَحِ
ْ

، ُ�مَّ اََهلَّ حِبٍَجّ وَّ َحيتّٰ اَْصبََح؛ ُ�مَّ َرِ�َب َحيتَّ اْستَوَْت بِِه يلَعَ ابل
نه چھار یم، نماز ظھر را در مدیبود ج امبریکه با پ یدر حال«و ابوداود)؛  ی(بخار »ُ�ْمَرةٍ 

ماند؛ سپس  یفه دو رکعت خواند و تا صبح در آنجا باقیرکعت و نماز عصر را در ذوالحل

ر، به حج وعمره یح و تکبید و تسبید و بعد از تحمیرس »بيداء«سوار شترش شد تا به 
 .»ه گفتیتلب
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َغٰداِة «د: یگو یه گفتن، میدر مورد رو به قبله تلب سو نافع
ْ
اٰكَن ِاْ�ُن ُ�َمَر ِاٰذا َص�ّٰ بِال

ِقبْلََة قٰائِماً ُ�مَّ 
ْ
لَت ُ�مَّ َرِ�َب فَاَِذا اْستَوَْت بِِه ِاْستَْقبََل ال ُلَيَْفَة اََمَر بِٰراِحلَِتِه َفرُِحّ

ْ
ْ بِِذي احل ...  يُليَِبّ

ِ  ج َو َزَ�َم اَنَّ رَُسْوَل اهللاِ  نماز صبح را در  بابن عمر یوقت«)؛ ی(بخار »َك َ�َعَل ٰذل
ش آماده یداد تا شترش را آماده کنند. پس شتر برا یخواند، دستور م یفه میذوالحل

گفت و  یه میشد، رو به قبله تلب یشتر بلند م یشد؛ وقت یشد؛ سپس سوار شتر م یم
 .]»ن کار را انجام داده استیا ج امبریپمعتقد بود که 

 د.یه نمود، آن را [حداقل سه مرتبه] تکرار نمایھرگاه شروع به گفتن تلب -٦
 .ج اسالم یامبر گرامیاد فرستادن درود بر پیز -٧
غمبران، یکان [= پیبا ن یو ھمراھ یاد بھشت و دوستیدرخواست کردن ز -٨

 ستگان در بھشت.]یدان و شایراستروان، شھ
 اد از دوزخ.ین زپناه برد -٩

اٰكَن اْ�ُن ُ�َمَر «د: یمکرمه. [نافع گو ی وارد شدن به مکه یغسل نمودن برا -١٠
ََرِم اَْمسَ 

ْ
بِ َك ِاٰذا َدَخَل اَْدَ� احل

ْ
بَْح يَ َعِن اتلَّل ْ بِِه الصُّ ِة، ُ�مَّ يَِبيُْت بِِذي ُطٰوي؛ ُ�مَّ يَُصِ�ّ

ُث اَنَّ انلَّيِبّ  ِ  ج َو َ�ْغتَِسُل، َو ُ�َِدّ ابن «و مسلم)؛  ی(بخار »َك اٰكَن َ�ْفَعُل ٰذل
کرد؛  یم یه خوددارید، از تلبیرس ین مکان حرم میکتریبه نزد یوقت بعمر

خواند و غسل  ینمود و نماز صبح را ھمانجا م یتوته میب »یُطو یذ« سپس در
 .]»ن کار را کرده استیا ج امبریپ«گفت:  یکرد و م یم

ة«ورود به مّکه در روز و از  -١١ الّ داء ثنيّه«[از  »باب املُعَ ليا ثنيّه«ا ی »ي كَ ابن . »ي عُ

ٰيا، َو َ�ُْرُج ِمَن اثلَّنِيَِّة  ج اٰكَن رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو بعمر
ْ
ُعل

ْ
يَْدُخُل ِمَن اثلَّنِيَِّة ال

ْفٰ�  ا وارد و از یعل ی هیاز ثن ج امبریپ«و ابن ماجه)؛  یی، مسلم، نسای(بخار »السُّ
 .]»شد ی، خارج میسفل ی هیثن

 ی خانه ی] رو به روال اله اال اهللا» [لیتھل«] و گفتن اهللا اكرب» [ریتکب«گفتن  -١٢
 پاک خدا.

که خود  ییکعبه، به دعاھا ی دعا کردن به ھنگام مشاھده نمودن خانه -١٣
 ی خانه یوقت یعنیشود؛ [ یرفته مین ھنگام، پذیرا دعا در ایدوست دارد؛ ز

را یش را بلند و در حّد امکان دعا کند؛ زیھا ل، دستید، در صورت تمایکعبه را د
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 ثابت شده است.] بابن عباسن کار از یا
[طواف به ھنگام ورود به مّکه]؛ اگر چه وارد » طواف قدوم«انجام دادن  -١٤

طواف را یحّج باشد؛ [ز یھا ر ماهیدر غ» طواف قدوم«به مکه و انجام  یشدن و
ت الله الحرام است؛ در یگفتن به بت یدرود و سالم و تح ی به منزله قدوم

به ھنگام ورود به مکه طواف کرد؛ البته  ج امبریح مسلم آمده است که پیصح
 است.]» قارن« یحاج یمکرمه و برا ی مکه یر اھالیغ یطواف قدوم برا

است که طواف کننده ازارش را از  یحالت»: اضطباع[«در طواف. » ِاضطباع« -١٥
 یچپش قرار دھد به طور ی گر آن را بر شانهیر بغل راست رد کرده و طرف دیز

 ان بماند.یراستش نما ی که شانه
ک طرف یش از شروع کردن در طواف، یآن است که پ»: اضطباع«گر، ید یریبه تعب
گر آن را بر یش قرار داده و طرف دیر بغل راست خویش را در زی) خویرداء (پتو

(ابن  »ٰطاَف ُمْضَطِبعاً  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «د: یگو سهیبن ام یعلیاندازد. یش بیچپ خو ی شانه
 .]»به حالت اضطباع، طواف کرد ج امبریپ«)؛ یماجه، ابوداود و ترمذ

ان صفا و یکردن م یسع ی که پس از آن، اراده ینمودن در طواف» َرمل« -١٦
نمودن، آن است که در سه شوط اول » َرمل«حّج را دارد. [و  یھا مروه در ماه

ش را بجنباند؛ به یخو ی ک به ھم برداشته و ھر دو شانهیا نزدھا ر از طواف، قدم
در سه دور  -ھروله کردن  -دن آرام یعبارت است از دو»: رمل«گر، ید یریتعب

َيِْت  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «د: یگو بابن عمرن طواف. یاول از اول
ْ

اٰكَن ِاٰذا ٰطاَف بِابل
ََجرِ 

ْ
 احل

َ
ََجِر ِايل

ْ
ِل، َرَمَل ثَالٰثًَة َو َميٰش اَْرَ�َعًة ِمَن احل َوَّ

ْ
ٰواَف اال (ابن ماجه،  »الطَّ

 ی که طواف اول را به دور خانه یوقت ج امبریپ«)؛ یی، ابوداود و نسایبخار
گر را با حرکت یدداد، سه دو را به صورت ھروله و چھار دور  یکعبه انجام م

 .]»داد یان میکرد و به آن پا یداد. از حجراالسود شروع م یانجام م یعاد
در محل » ل سبز رنگیدو م«ان یدن آرام مردان در میھروله نمودن و دو -١٧

 یگزار، قصد سع ا عمرهین صفا و مروه. [پس ھرگاه فرد حج کننده یب یسع
عت نماز طواف، رو به کان دو رید پس از پای، باان صفا و مروه را داشته باشدیم

صفا برود؛ و در  یبه سوآنگاه  د؛یستد و آن را ِاستالم نمایحجراالسود با یرو

َفاٱ۞إِنَّ ﴿د: یه را با خود زمزمه نماین آیرود، ا یه به صفا باال مک یحال  لصَّ
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ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِِر  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ  وِ  ۡ�َۡيَت ٱَ�َمۡن َحجَّ  �َّ
َ
وََّف فََ�  ۡ�َتَمرَ ٱأ ن َ�طَّ

َ
 ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

� فَإِنَّ  َع َخۡ�ٗ َ ٱبِِهَماۚ َوَمن َ�َطوَّ وه) کگمان (دو  یب« ]١٥٨[البقرة:  ﴾١٥٨َشاكٌِر َعلِيمٌ  �َّ
ن) خدا و عبادت الله ی(د یھا ان آن دو) از نشانهیم یصفا و مروه (و ھفت بار سع

آورد،  یا عمره را به جایت الله الحرام یحّج ب ی ضهیخواھد فر یه مکھستند. پس ھر 
ان صفا و یم یند و سعک یوه را بارھا طکان آن دو یه مکنخواھد بود  یبر او گناھ

ش از واجبات، به یرا انجام دھد (و ب یکیار نکه به دلخواه کآورد. ھر  یمروه را به جا
سپاسگــزار  گمان خــدا یدھد، چـه) بـ یطاعت و عبادت پردازد، خدا پاداش او را م

گاه (از اعمال و ن  .»نندگان) استک ات عبادتیو آ

د ی) بگوال اله اال اهللا» (لیتھل«) و اهللا اكرب» (ریبکت«د و یعبه نماک ی رو به خانه آنگاه

 یش را بطلبد؛ و برایخو یازھایزد مّنان، نیدرود بفرستد و از بارگاه ا ج و بر رسول خدا
 د:یرار نماکدعا را تن یه سه بار اکن فرد سّنت است یا

َْمُد َو ُهَو يلَعٰ لكِّ يَشٍء قَِديٍر؛ َصَدَق «
ْ
ُ احل

َ
ك َو هل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
�ك هل  اُهللا وَْحَدُه الٰ رَشِ

ّ
الٰ ِاهٰل ِاال

َْحٰزاَب وَْحَدهُ 
ْ

ست؛ او یجز الله ن یچ معبود بر حقیھ«؛ ١»اُهللا وَْعَدُه َو نرََصَ َ�بَْدُه َو َهَزَم اال
او  یت فقط براکیندارد. مال یکیچ شریتا است و ھیکت و صفاتش) یو الوھ تیدر (ربوب

 یخود را قطع ی توانا است. وعده یزیق او است و او بر ھر چیش فقط الیو حمد و ستا
جنگ  ج امبریه در جنگ خندق با پک یسانکداد و احزاب ( یاریاش را  ساخت و بنده

 »ست داد.کش ییردند) را به تنھاکار یکو پ
راه  یو معمول ید و به صورت عادیمروه نما ین آمده، رو به سوییاز صفا پا گاهآن

ينگر [یسبز د ی د، از آنجا تا نشانهیسبز رس ی برود؛ و چون به نشانه رضَ يلَني اَخْ ] تند و مِ
 د:ین دعا را با خود زمزمه نمایو ا  ع بدود،یسر

َ َعزُّ «
ْ

اَوْز َ�ّما َ�ْعلَمُ رَبِّ اْغِفْر َو ارَْحْم َو اَنَْت اال
َ

امرز و یپروردگارا ! ب«؛ ٢»االكراُم َو جت
گاھ ھا بدانه نسبت ک ی؛ و از گناھانیو بزرگوار یرا تو گرامیرحم فرما؛ ز ، عفو یدار یآ

 .»فرما

 حّجة الوداع. ی مسلم؛ قصه -١
: جمع کرده است. ر.کت یروا سث را به صورت مرفوع از عبدالله بن مسعودین حدیا یطبران -٢

 الفوائد.
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ت کحر یو عاد یرد، دوباره به صورت معمولکسبز عبور  ی ن نشانهیو چون از دّوم
ن یرد؛ در اک یه بر صفا مکند که باال رود و چنان به مروآنگاه  د تا به مروه برسد؛ینما

ه یت دو سوکن حرینگونه ھفت بار ایده است. و به ھمیان رسیشوط آن به پا یکھنگام 
 د.یند و به مروه ختم نماکه از صفا شروع کن طور ین صفا و مروه را انجام دھد؛ ایب

اد خدا مشغول یر و کبه ذ  ان صفا و مروه،یم یسع ید در اثنایننده، باک یو فرد سع
ھا  آن انید، در مین] رسین اخضریلیل سبز [میان دو میباشد، و ھر گاه در ھر شوط م

ت کع حریل سبز ندوند و تند و سریان دو میزنان در م یدر رفت و برگشت بدود؛ ول
 ]ند.یت نماکحر یو عاد ی، به صورت معمولیسع یھا شوط یه در تمامکنند، بلکن

 یدر تمام یعنیان صفا و مروه. [یم یسع ی مانده یراه رفتن در باق یبه آرام -١٨

نِ ل سبز (یان دو می، به جز در میسع یھا شوط يْ َ رضَ ِ اَخْ يْلَنيْ ) به صورت مِ
 د.]یو آرام حرکت نما یو عاد یمعمول

، طواف »]یآفاق[«ست یکه از اھال مّکه ن یفرد یاد طواف کردن؛ و برایز -١٩
 یکه از اھال یفرد یاز نفل است؛ [به ھر حال، براکردن، بھتر از گزاردن نم

مکرمه سکونت ندارد، سّنت است که در مّدت اقامت  ی ست و در مّکهیمّکه ن
 د.]یار طواف نمایش در مکه، بسیخو

] پس از نماز ظھر روز ھفتم از ین ویا جانشیراد خطبه [توسط امام یا -٢٠
ک خطبه است که یراد ین خطبه، عبارت از ایمکرمه؛ و ا ی الحجه در مکه یذ

به] نشستن وجود ندارد؛ و امام در آن، احکام و مناسک  یازی[در وسط آن، ن
 آموزاند. یحج را به مردم م

 ی از مکه -ند یگو یم »يوم الرتوية«که بدان  -الحجه  یدر روز ھشتم از ذ -٢١
ان یم یو سع» طواف قدوم«از  یکه حاج یرفتن. [وقت »یِمن« یمکرمه به سو

مانده بود، در  یباق یادیا زیاندک  یه فارغ شد و تا زمان حج، روزھاصفا و مرو
بماند و ھرگاه  یمکرمه باق ی ا احرام در مکهیدن حج، یآن صورت تا زمان فرا رس

ش را یخو ی گانه پنج ید و نمازھایکعبه را طواف نما ی ّسر شد، خانهیش میبرا
ز جماعت در نما ھیچگاهدر مسجدالحرام ھمراه با جماعت بخواند و 

ک نماز در مسجدالحرام، برتر از یرا گزاردن یمسجدالحرام را رھا نکند؛ ز
 یباشد. و چون روز ھشتم ذ یر مسجدالحرام میگزاردن صدھزار نماز در غ

به  آنگاهمکرمه بخواند؛  ی د، نماز بامداد را به مکهیفرا رس -ه یروز ترو -الحجه 
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ن شب را در آنجا بگذراند و تا یو اند یحرکت کند و در آن اقامت گز یمن یسو
بماند؛ و  ین منیدر سرزم -الحجه  یروز نھم ذ -د روز عرفه یطلوع خورش

ن مدت از یبخواند و در ا یش را با جماعت در منیخو ی پنج گانه ینمازھا
 یانگار نه، سھلین زمینکند و در ا یخواندن نمازھا با جماعت، شانه خال

 نورزد.]

نٰ «شب گذراندن در  -٢٢ د و باال آمدن آن در روز یپس از طلوع خورش آنگاه؛ »یمِ
د یھرگاه خورش یعنیترک کردن. [» عرفات«ن یرا به مقصد سرزم یعرفه، من

را به  ین منیسرزمافتاد، » ریثب«د بر کوه یروز عرفه طلوع کرد و شعاع خورش
د یترک کند و رھسپار آنجا شود و در آنجا تا غروب خورش ن عرفاتیسرزمقصد 

ش از ید و پید زوال نمود،] امام پس از زوال خورشیبماند؛ و چون خورش
 ین دو خطبه، اندکید و در بیراد نمایظھر و عصر، دو خطبه ا یگزاردن نمازھا

ستادن در عرفه، یوقوف و درنگ کردن و ا  ند [و مردمان را با احکام نماز،یبنش
گاه یو طواف ز سر یدن موی، تراشیجمرات، قربان یوقوف در مزدلفه، َرم ارت، آ

ک یظھر و عصر را در وقت ظھر، [با  یو مّطلع بگرداند] و پس از آن، نمازھا
 ند.یگو یم» میجمع تقد«ن جمع، یاذان و دو اقامه] بگزارد؛ و به ا

ظھر و عصر که در وقت ظھر  ینمازھا» [= ریجمع تأخ«و » میجمع تقد«در  -٢٣
مغرب و عشاء که در مزدلفه،  ینمازھاشود و  یک اذان و دو اقامه گزارده میبا 

و تالش  یشود،] سختکوش یک اقامه خوانده میک اذان و یدر وقت عشاء، با 
ه یدن در تضّرع نمودن، عجز و البه نمودن، خشوع و کرنش کردن، گریورز

گر برادران مؤمن یخود، پدر و مادر و د یختن و دعا کردن براینمودن، اشک ر
 خواھد. یا و آخرت میامور دن و حقگرا، در آنچه دلش از

ک اذان و دو یظھر و عصر را در وقت ظھر با  ی، نمازھای[به ھر حال؛ ھرگاه حاج
، »بطن عرنة«ن عرفات به جز یحرکت کند؛ و تمام سرزم» موقف« یاقامه گزارد، به سو

، مستحب یفرد حاج ید؛ و برایآ یبه شمار م -ستادن و درنگ کردن یا یجا -موقف 
ش بپردازد؛ و اگر یاید به دعا و نیغروب خورش ی د و تا ھنگامهیل نمااست که غس

تواند  ینجا میش را ھمراه با امام در وقت ظھر نخوانده بود، در اینماز عصر خو چه چنان
 ش را بخواند.ینماز عصر خو

) جبل الرحمة» (کوه رحمت« یکی، مستحب است که در نزدیفرد حاج یو برا
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ش به دعا و راز یخو ی مهیدر خ چه چناند؛ و اگر یستاده دعا نمایتواند ا یستد و تا میبا
 از مشغول شد، باز ھم درست است.یو ن

ش یخو یسوار ین عرفات بر باالیامام حّج، مستحب است که در سرزم یو برا
د روز عرفه یاموزاند؛ و چون خورشید و مناسک حّج را به مردمان بیستد و دعا نمایبا

ش را نه یترک کند، و نماز مغرب خو مزدلفهرا به مقصد  فاتن عریسرزمغروب کرد، 
مغرب و  ید، نمازھایر مزدلفه؛ بلکه ھرگاه به مزدلفه رسیدر عرفات بخواند و نه در مس

گر ید یا کسیر حّج و یک اقامه ھمراه با امیک اذان و یش را در وقت عشاء با یعشاء خو
 ند.یگو یم» ریجمع تأخ«ن کار، یبگزارد؛ و به ا

تواند  یگزارد، باز ھم م ییش را به تنھایان، نماز خویاز حاج یفرد چه چنانو اگر 
مغرب و عشاء، جماعت شرط  یجمع نمازھا یرا براید؛ زین دو نماز جمع نمایان ایم
 ست.ین

ر یا در مسی، ن عرفاتیسرزمش را در یان، نماز مغرب خویاز حاج یو اگر فرد
ست و بر او الزم است تا آن را اعاده یست نگزارد، در آن صورت نمازش در مزدلفه

 د.ینما
مغرب و عشاء را در مزدلفه گزارد، در مزدلفه تا  ی، نمازھایو ھرگاه فرد حاج

د قربان) شب را در آنجا یالحجه (روز ع یطلوع فجر صادق روز دھم ذ ی ھنگامه
عت ھمراه با جما یکیبگذراند؛ و چون فجر صادق طلوع کرد، نماز صبح را در تار

 ید، مشغول دعا کردن شود؛ و تمامیطلوع خورش یکیستد و تا نزدیبا آنگاهبگزارد؛ 
 ستادن) است.]یدرنگ کردن و ا ی، موقف (جا»بطن محّسر«به جز  مزدلفه
] با آرامش و متانت، از ید [روز عرفه، شخص حاجیپس از غروب خورش -٢٤

کوه  یکیدّره، و به نزدد، باالتر از وسط یفرود آ مزدلفهروانه شود و در  عرفات

زح«
ُ
د روز عرفه غروب کرد، یھرگاه خورش یعنی] مستقر شود؛ [مشعراحلرام» [ق

ش را نه در ین عرفات را به مقصد مزدلفه ترک کند و نماز مغرب خویسرزم
مغرب و  ید، نمازھایر مزدلفه، بلکه ھرگاه به مزدلفه رسیعرفات و نه در مس

ا یر حج و یک اقامه ھمراه با امیاذان و ک یش را در وقت عشاء با یعشاء خو
 ند.]یگو یم» ریجمع تأخ«ن کار یگر بگزارد؛ و به اید یکس

در مزدلفه، تا  ی. [شخص حاجیشب گذراندن در مزدلفه در شب قربان -٢٥
شب را  -د قربان یروز ع -الحجه  یطلوع صبح صادق روز دھم ذ ی ھنگامه
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ھمراه با  یکیصبح را در تار یبگذراند؛ و چون صبح صادق طلوع کرد، نمازھا
د، مشغول دعا کردن یطلوع خورش یکیستد و تا نزدیبا آنگاهجماعت بگزارد؛ 

درنگ کردن و  یجا -، موقف »بطن محّسر«، به جز مزدلفه یشود؛ و تمام
 است. -ستادن یا

يتّٰ َمْن َشِهَد َصالٰتَٰنا ٰهِذهِ َو َوَ�َف َمَعٰنا حَ «فرمود:  ییخطاب به عروة طا ج امبریپ
ُه َو قيَٰض َ�َفثَهُ َك نَْدَ�َع َو قَْد َوَ�َف َ�بَْل ٰذلِ  ًْال اَْو نَٰهاراً َ�َقْد َ�مَّ َحجُّ

َ
، ابن ی(ترمذ »بَِعَرفََة يل

ن نماز صبح در مزدلفه حاضر شود و تا یکه با ما در ا یکس«)؛ ییماجه، ابوداود و نسا
توقف کرده  -ا روز یچه شب  -د و قبل از آن در عرفه یم توقف نمایکه حرکت کن یوقت

 .]»باشد، حّجش کامل و مناسکش را انجام داده است
ھا و  بار و بنه، ساک یبا تمام یام قربانیدر ا یمنو شب گذراندن در  -٢٦

ان، یاز حاج یفرد چه چنانن رو، اگر یھا و اسباب سفر؛ [از ا هیھا و اثاث چمدان
به خاطر زدن  ین منیسرزم، در زدھمیسو  ھمدوازد، ازدھمی یدر روزھا

ش را ین فاصله، اسباب و لوازم خوید در ایھا ماندگار شد، در آن صورت نبا جمره
 مکرمه انتقال دھد.] ی به مکه

و » جمرات یرم« ی[برا یکه در من ییمکروه است که در روزھا یحاج یو برا
 ی ش را از آنجا به مّکهیخوبرد، اسباب و لوازم  یبه سر م»] شب گذراندن در آنجا«

 به سر ببرد.] یدر من یید [و خودش به تنھایمکرمه منتقل نما
را در سمت  یجمرات]، من یھا [رم زهیزدن سنگر یستادن برایبه ھنگام ا -٢٧

 ش قرار دھد.یراست و مکه را در جھت چپ خو
 روزھا، سواره باشد. یدر تمام عقبه ی جمرهبه ھنگام زدن  -٢٨
و  -ف] است یک مسجد [خیکه در نزد - اّول ی جمرهو به ھنگام زدن  -٢٩

 اده باشد.ی، به حالت پانهیم ی جمره
 ھا. زهی[وسط دّره] به ھنگام زدن سنگر» یبطن واد«ام] در یستادن [قیو ا -٣٠
د قربان]، در یالحجه = روز ع یھا در روز اول [روز دھم ذ زهیزدن سنگر -٣١

، ازدھمیر روزھا [یساد و زوال آن باشد؛ و در ین طلوع خورشیب ی فاصله
ن زوال یب ی ھا، در فاصله زهی]، زدن سنگرالحجه یزدھم ذیسو  دوازدھم

 د و غروب آن باشد.یخورش
د قربان] و روز یالحجه = ع یھا در روز اول [دھم ذ زهیو مکروه است که سنگر
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ن طلوع صبح صادق و طلوع آفتاب، یب ی الحجه]، در فاصله یزدھم ذیچھارم [روز س
 .زده شود

 یھا شب یعنید؛ یھا در سه شب [پس از ع زهین مکروه است که سنگریو ھمچن
جمرات کرد، با  یھا رم در شب ی[اگر کس یزدھم] زده شود؛ ولیازدھم، دوازدھم و سی

پس از خود ھستند؛  یرو روزھایھا، تابع و پ شب ی را ھمهیح است؛ زیت] صحیکراھ
د]؛ به یآ یکه پس از روز عرفه م یشب یعنیکه متصل به روز عرفه است؛ [ یمگر شب

آن  ؛ وستادن] در عرفات درست استیکه در آن شب، وقوف [درنگ کردن و ا یا گونه
رو ماقبل خود یتابع و پھا  آن رایباشد؛ ز یجمرات م ید قربان و سه شب رمیشب ع

 ھستند.
 د تا غروب آن ازی، عبارتند از: پس از زوال خورشجمرات یرم یاوقات مباح براو 

و » وقت مکروه«، »زیوقت جا«از » جمرات یرم«اوقات  یز، تمامین چیروز اول؛ و با ا
 دانسته شد.» وقت مستحب«

» مفرد« یحاج ی] برایوان [َھدیحج، ذبح ح یھا گر از سّنتید یکیو  -٣٢
 بخورد. یوان قربانیاز گوشت ح» مفرد« یز سّنت است که حاجین نیاست؛ و ا

حّج نافله، حّج تمّتع و حّج ِقران  یھدن سّنت است که فقط از یو ھمچن -٣٣
و نه  یبخورد؛ نه خود صاحب ھد» نذر یھد«تواند از  ین رو، نمیبخورد؛ [از ا

را که آن صدقه است و حق فقرا و مستمندان یگر اشخاص ثروتمند؛ زید
و  یصاحب ھد یز جواز ندارد؛ نه براین» اتیجنا یھد«باشد؛ و خوردن از  یم

 یجبران نقص یاست که برا یی یھد»: اتیجنا یھد« گر؛ وید یشخص ینه برا
 ده، واجب شده است.]یکه در حّج واقع گرد

د قربان است که ھمانند یراد خطبه در روز عیحّج، ا یھا گر از سّنتید یکیو  -٣٤
پس از نماز ظھِر روز ھفتم  ین ویا جانشیاول [که توسط امام  ی خطبه

ز ین خطبه نیباشد؛ و امام در ا یشد] م یراد میمکرمه ا ی الحجه در مکه یذ
ن خطبه از ین خطبه، سّومیاموزاند؛ و ایر احکام و مناسک حج را به مردم بیسا

 باشد. یحّج م یھا خطبه
ام یخواست و اراده کرد که [عبادت سه روزه را در دو روز اول ا یھرگاه حاج -٣٥

د روز دوازدھم یش از غروب خورشیق انجام دھد و] شتاب ورزد و پیالتشر
نخواھد بود که روز  یبرگردد، [در آن صورت مانع» یمن«الحجه] از سرزمن  ی[ذ
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 ز سّنت است.]ین نیو ھم نباشد؛ یدر من» جمرات یرم« یسّوم را برا
د روز یماند تا آن که خورش ین منیدر سرزم روز دوازدھمدر  چه چنانو اگر 

ن کارش یه خاطر است؛ اّما بیالزم ن یبر و یزیدوازدھم غروب کرد، در آن صورت چ
 چه چناناند: اگر  گفته ن، علماءیشده است؛ [و با وجود ا ی[ترک سّنت]، مرتکب کار بد

رون شدن از یبود، در آن صورت ب ین منید روز دوازدھم در سرزمیپس از غروب خورش
 باشد.] یزدھم، مکروه میسه گانه در روز س یھا ش از زدن جمرهیپ یمن

الحجه] در  یزدھم از ذیتا طلوع صبح صادق روز چھارم [روز س چه چنانو اگر 
 گردد. یالزم م ین روز بر ویھا در ا ماند، در آن صورت زدن جمره یباق ین منیسرزم

و] کوچ » جمرات یرم«حّج، آن است که پس از  یھا گر از سّنتید یکی[و  -٣٦
ان راه یمکرمه]، در م ی مکه ی[و رھسپار شدن به سو ٰی ن ِمنیکردن از سرزم

ب«در  یساعت َصَّ مکرمه گردد؛] و از آب زمزم  ی داخل مکه آنگاهد؛ [یفرود آ »حمُ
راب یاز س یو یگونه که پھلوھا نیراب گرداند [ایشتن را از آن، سیبنوشد و خو

ستاده بدان یکعبه کند و در حالت ا ی شدن، بلند و برآمده گردد.] و رو به خانه
ھر  یزد؛ و آب زمزم برایش بریر بدن خویسا نگاه کند؛ و از آب زمزم بر سر و

 ده شود.یآن نوش یا و آخرت برایاست که از امور دن یزیآن چ
طور که  نیبچسبد؛ ا» ملتزم«حّج، آن است که به  یھا گر از سّنتید یکیو  -٣٧

کعبه  یھا شتن را به پردهیخو یش را بر آن بنھد و ساعتینه و صورت خویس
کعبه را ببوسد  ی دِر خانه ی دعا کند و آستانهخواھد  یچنگ بزند و ھر آنچه م
 م و بزرگداشت، بدان وارد شود.یو با ادب و احترام و تعظ

ارت یماند؛ و آن، ز ینم یکو باقیر و نیخ ین کارھای، جز بزرگتریپس از آن، بر حاج
اران رسول ی] یع و مقبره یارت [قبرستان بقیشان] و زیف ای[و قبر شر ی[مسجد] نبو

ن رو، به ھنگام یاند.] از ا از اصحاب، در آن دفن شده یادیاست؛ [که گروه ز ج خدا

بيكة« ی مکرمه، از دروازه ی خارج شدن از مکه  ی [دره »ثنية السفيل« ی هی، از ناح»سَ

] صحابه را بکند. و به خواست  ی و [مقبره ج امبریارت [مسجد و قبر] پیت زین]، نییپا
 م نمود.یجداگانه و مستقل ذکر خواھ یرا در فصل» ج امبریارت پیز« یخدا، به زود
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ةِ  يفِ  َفصٌل    ِب یکِ َتر َکیِفیَّ
َ
 الَحجِّ  فَعاِل أ

َرادَ  إَِذا
َ
ُخوَل  أ حَرمَ  ،احلَجِّ  يِف  ادلُّ

َ
و غتَِسُل يَ �َ  ؛َكَرابِغَ  َقاِت يالمِ  ِمنَ  أ

َ
 �َ  أ

ُ
أ  ُهوَ  وَ  َوالُغسُل  تَوَضَّ

َهايَ  لَم إَِذا َوانلَُّفَساءُ  احلَائُِض  الَمرأةُ  َ�تَغتَِسُل  ؛ِف يلِلتَّنظِ  اََحبُّ  َ  وَ  ؛رُضَّ  انلَّظافَةِ  َكَماُل  ستَِحبُّ �
فرِ  بَِقصِّ  هِن  االَهِل  مِجَاِع  وَ  الَعانَةِ  َحلِق  وَ  اِإلبِِط  نَتُف  وَ  َوالَشارِِب  الظُّ  وَ  ؛بًايَّ ُمَط  لَو وَ  َوادلَّ

و ِن يدَ يَجدِ  رِداءً  وَ  ِإزاًرا الرَُّجُل  لبَُس يَ 
َ
فَضُل  ،ُض يَ اَالب دُ يَواجلَدِ  ؛�ِ لَ يَغسِ  أ

َ
  وَ  ؛أ

َ
  وَ  ُزرَّهيَ  ال

َ
 ال

  وَ  عِقُدهيَ 
َ

إِن ؛لِّلُهُ�َ  ال
  وَ  ُكِرهَ  َ�َعَل  فَ

َ
 ِا�ِّ  اَللُهمَّ « :قُل وَ  �ِ َر�َعتَ  َصلِّ  وَ  ْب يَّ َ�َط  وَ  ؛هِ يَعلَ  َشئَ  ال

رِ 
َ
هُ يَ فَ  احلَجَّ  دُ �أ َّيَْك  :ِ�َ  وَ  ؛احلَجَّ  بَِها يتَنوِ  َصالتَِك  ُدبُرَ  لَبِّ  وَ  ؛»ِم�ِّ  َ�َقبَّلهُ  وَ  يِل  رسِّ

َ
 اللَُّهمَّ  بل

َّيَْك 
َ

َّيَْك  ،بل
َ

  بل
َ

�َك  ال َّيَْك  لََك  رَشِ
َ

َْمدَ  إِنَّ  بل
ْ
َك  لََك  َوانلِّْعَمةَ  احل

ْ
ُمل

ْ
  َوال

َ
�َك  ال  .لََك  رَشِ

  وَ 
َ

َّيَْك « :َهاي�ِ  زِد وَ  ئًايشَ  اَاللَفاِظ  هِذه ِمن تَنُقْص  ال
َ

َْ�ُ  وََسْعَديَْك  بل
ْ
َّيَْك  يََديَْك  يِف  َواخل

َ
 بل

ْ�بَاءُ  َْك  َوالرَّ
َ

 .ُسنَّةٌ  اَدةُ �َ َوالزِّ  ؛»إِيل
َّ  فَإَِذا

َ
فَث  فَاتَِّق  ؛اَحَرمَت  َ�َقد ،ا�ً نَاوِ  ،َت يبل  النِّساءِ  حِبرََضةِ  ِذكُره :َل ي�ِ  وَ  .اجِلَماعُ  ُهوَ  وَ  ؛الرَّ

مُ  َ�َقاءِ  َمعَ  َواجِلَداَل  َوالَمَعايِصَ  َوالُفُسوَق  الَفاِحُش  َوالالَكَ  الرَبِّ  دِ يَص  قَتَل  وَ  َواخلََدمِ  الرُّ
  َواالَِشاَرةَ 

َ
أِس  ةَ يَ تَغطِ  وَ  �ِ َواخلُفَّ  َوالِعَمامةِ  ِط يَ الِمخ لُبَس  وَ  هِ يَعلَ  َوادّلاللةَ  هِايل  وَ  َوالوَجهِ  الرَّ

أِس  َحلَق  وَ  ِب يالطِّ  َمسَّ  عرِ  الرَّ  وَ  َوالَمَحلِّ  َمةِ يبِاخلَ  َواالِسِتظَالُل  االِغتَِساُل  َ�ُوزُ  وَ  َوالشَّ
فًا َعلَوَت  اَو َت يَصلَّ  َمىت ةَ يَ اتلَّلبِ  اَ�رِثِ  وَ  ؛الوََسِط  يِف  انِ يَ الِهم َشدُّ  وَ  ِهَما�ِ غَ   َهبَطتَّ  اَو رَشَ

 .ُمرِضٍّ  ُجهدٍ  بَِال  َصوتََك  َرافًِعا بِاالَسَحارِ  وَ  َر�بًا َت يلَقِ  اَو ايً َوادِ 
ةَ  إِىل وََصلَت  إَِذا وَ  َ  ،َمكَّ ن ستَحبُّ �

َ
 تِلَُكونَ  الُمَع�َّ  بَاِب  ِمن تَدُخلََها وَ  تَغتَِسَل  أ

ِ  ِت يابلَ  بَاَب  ُدُخولَِك  يِف  ُمستَقِبًال  َ  وَ  ؛ًمايتَعظِ  ِف �الرشَّ ن ستَِحبُّ �
َ
 ُدُخولَِك  يِف  ايً ُملَبِّ  تَُ�ونَ  أ

َالمِ  بَاَب  تَأيِتَ  َحىتَّ   َجَاللَةَ  ُمَالِحظاً  ايً ُملَبِّ  َخاِشًعا ُمتََواِضًعا ِمنهُ  احلََرامَ  الَمسِجدَ  َ�تَدُخَل  السَّ
ًا الَماَكنِ  ًفا َسلَّمَ  وَ  هِ يَعلَ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  ايً ُمَصلِّ  ُمَهلًِّال  ُمَكربِّ  بَِما ايً َدا�ِ  بِالُمَزاِحمِ  ُمتَلَطِّ
إِنَّه اَحبَبَت 

مِ  ِت يابلَ  ةِ �َ ُرؤ ِعندَ  ُمستَجاٌب  فَ ًا احلََجَراالَسوَدَ  استَقِبِل  ُ�مَّ  ؛الُمَكرَّ  ُمَهلًِّال  ُمَكربِّ
لوةِ  يِف  َكَما َك يدَ يَ  َرافًِعا  َذلَِك  َعن َعَجزَ  َ�َمن .َصوٍت  بَِال  َ�بِّلهُ  وَ  احلََجرِ  ىلَعَ  ُهَماَضعْ  وَ  الصَّ

 
َّ

و َ�بَّلَه وَ  �ِشئٍ  احلََجرَ  َمسَّ  وَ  تََرَ�ه ،َذاءٍ يبِإِ  إِال
َ
  اََشارَ  أ

َ
ًا دٍ يبَعِ  ِمن هِ ِايل  َحاِمًدا ُمَهلًِّال  ُمَكربِّ

ا ِنَك يمِ يَ  َعن آِخًذا ُطف ُ�مَّ  ؛َسلَّمَ  وَ  هِ يَعلَ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  ايً ُمَصلِّ   ابَلاَب  ِ� يَ  ِممَّ
ن :ُهوَ  وَ  ؛ُمضَطِجًعا

َ
َعَل  أ

َ
َت  الرَِّداءَ  جت

َ
  ىلَعَ  هيَطَرفَ  تُليِقَ  وَ  َمِن ياالَ  اِالبِِط  حت

َ
 َسبَعةَ  رَسِ �األ



 ٦٠٥  حّج  کتاب

رَدَت  إِن وَ  ؛مِ ياحلَطِ  َوَراءَ  ُطف وَ  ِشئَت  بَِما َهاي�ِ  ايً َدا�ِ  اَشَواٍط 
َ
ن أ

َ
َفا �َ بَ  �َسىَع  أ  َوالَمرَوةِ  الصَّ

َواِف  َعِقَب  َولِ  االَشَواِط  اثلََّالثَةِ  يِف  فَارُمل الطَّ
ُ
الَكِتفَ  َمعَ  �رُِسَعةٍ  الَميشُ  :ُهوَ  وَ  ؛األ  �ِ َهزِّ

فَّ  �َ بَ  تَبَخرَتُ يَ  اَكلُمبَاِرزِ  إِن ؛�ِ الصَّ
  َرَمٍل  فُرَجةَ  وََجدَ  فَإَِذا ؛َوَ�َف  ،انلَّاُس  زمََحَهُ  فَ

َ
  بُدَّ  ال

َ
 ،ِمنهُ  هل

نَّ  االَسوَدِ  احلََجرِ  إِسِتَالمِ  خِبِالِف  الَمسنُونِ  الوَجهِ  ىلَعَ  َمهيقِ يُ  َحىتَّ  ِقُف يَ �َ 
َ
  ِأل

َ
  هل

ً
 :ُهوَ  وَ  ،بََدال

 
ُ

َ  وَ  .ِاسِتقبَاهل َواَف  ِتمُ َ�  وَ  بِه َمرَّ  لُكََّما احلََجرَ  ستَِلمُ �  هِ يَعلَ  مَ يِابَراهِ  َمَقامِ  يِف  �ِ بَِر�َعتَ  وَ  بِه الطَّ
َالمُ  و السَّ

َ
َ يَ تَ  ُث يحَ  أ  :ُهوَ  وَ  ؛الُقُدومِ  َطَواُف  َهَذا وَ  .احلََجرَ  فاستَلَمَ  َداَع  ُ�مَّ  ؛الَمسِجدِ  ِمنَ  رسَّ

 .لِآلفَايِق  ُسنَّةٌ 
ُرجُ  ُ�مَّ 

َ
  خت

َ
َفا ِاىل ًا فَتَستَقِبلُه َت يابلَ  یتَر َحىتَّ  َهايَعلَ  َ�ُقومُ  وَ  َ�تَصَعدُ  الصَّ  ُمَهلًِّال  ُمَكربِّ

وَ  تَهِبُط  ُ�مَّ  َمبُسوَطتَ�ِ  َك يدَ يَ  تَرَ�عُ  وَ  ايً َدا�ِ  ايً ُمَصلِّ  ايً ُملَبِّ 
َ

 وََصَل  فَإَِذا ؛نَةٍ يهِ  ىلَعَ  الَمرَوةِ  �
خرَضَ  �ِ لَ يالمِ  �َ بَ  َسيع ،يالَوادِ  بَطنَ 

َ
َاَوزَ  فَإَِذا ؛ثًايَحثِ  ايً َسع ِن �األ

َ
 ىلَعَ  َمىَش  ،يالَوادِ  بَطنَ  جت

َفا ىلَعَ  َ�َعَل  َكَما فَعَل يَ  وَ  َهايَعلَ  صَعدَ يَ �َ  الَمرَوةَ  أيِتَ يَ  َحىتَّ  نَةٍ يهِ  َ  ؛الصَّ ًا َت يابلَ  ستَقِبُل �  ُمَكربِّ
وَ  هِ يدَ يَ  بَاِسًطا ايً َدا�ِ  ايً ُمَصلِّ  ايً ُملَبِّ  ُمَهلًِّال 

َ
َماء � فا قَاِصًدا ُعودُ �َ  ُ�مَّ  ؛َشوٌط  َهَذا وَ  .السَّ  ؛الصَّ

  وََصَل  فَإَِذا
َ

َفا أيِتَ يَ  َحىتَّ  نَةٍ يهِ  ىلَعَ  َمىَش  ُ�مَّ  َسىَع  ِن �االَخرَضَ  �ِ لَ يالمِ  ِاىل  َهايَعلَ  صَعدَ يَ �َ  ؛الصَّ
  َ�َعَل  َكَما فَعَل يَ  وَ 

ً
ال وَّ

َ
َفا بَدأيَ  ؛اَشَواٍط  َسبَعةَ  ُطوُف يَ �َ  .ثَانٍ  َشوٌط  َهَذا وَ  ؛أ  بِالَمرَوةِ  ِتمُ َ�  وَ  بِالصَّ

َ  وَ  ةَ  مُ يقِ يُ  ُ�مَّ  ؛ِمنَها َشوٍط  لُكِّ  يِف  يالَوادِ  بَطِن  يِف  سىَع �  بََدأ لُكََّما ِت يبِابلَ  ُطوُف �َ  وَ  ُ�ِرًما بَِمكَّ
 
َ

لوةِ  ِمنَ  اَفَضُل  ُهوَ  وَ  ،هل ةَ  الَفجرَ  َص�َّ  فَإَِذا ؛لِآلفَايِقّ  نَفًال  الصَّ ةِ  يذِ  ثَاِمنَ  بَِمكَّ َب  ؛احلَجَّ هَّ
َ
 تَأ

مِس  ُطلُوِع  بَعدَ  ِمنَها خُرجُ يفَ  ؛ِمَ�ٰ  ِاىل لِلُخُروِج  َ  وَ  ؛الشَّ ن ستَِحبُّ �
َ
َ يُ  أ هرَ  َص�ِّ   وَ  بِِم�ٰ  الظُّ

َ
 ال

  لُكَِّها اَحَواهِل  يِف  ةَ يَ اتلَّلبِ  رُتكُ يَ 
َّ

َواِف  يِف  إِال ن إِىل بِِم�ٰ  مُكُث يَ  وَ  ؛الطَّ
َ
َ يُ  أ  بَِغلٍَس  بَِها الَفجرَ  َص�ِّ

مِس  ُطلُوِع  بَعدَ  ُ�مَّ  ؛ِف ياخلِ  َمسِجدِ  بُِقرِب  ِ�ُل يَ  وَ   فَإَِذا ؛بَِها مُ يقِ يُ �َ  َعَرفَاٍت  ِاىل ذَهُب يَ  الشَّ
مُس  َزالَِت  عَظمِ  اِإلَمامِ  َمعَ  َص�ِّ يُ �َ  نَِمَرةَ  َمسِجدَ  أيِت يَ  الشَّ

َ
و األ

َ
هرَ  نَائِبهِ  أ  َما بَعدَ  َوالَعرصَ  الظُّ

َذانٍ  �ِ الَفرَض  َص�ِّ يُ  وَ  َنُهَمايبَ  ِلُس َ�  �ِ ُخطبَتَ  ُطُب َ� 
َ
  وَ  �ِ إِقَاَمتَ  و بِأ

َ
  َنُهَمايبَ  َمعُ َ�  ال

َّ
 ِإال

  وَ  االَعَظمِ  َواالِمامِ  االَحَرامِ  :�ِ �رَِشَط 
َ

لواتَ  �َ بَ  فِصُل يَ  ال  االَِمامَ  درِكِ يُ  لَم إَِذا وَ  بِنَافِلَةٍ  �ِ الصَّ
ِمٰ  ا َص�ّٰ اِد؛ فَاِذٰ الُمْعتٰ  َوقِتَها يِف  َواِحَدةٍ  لُكَّ  َص�َّ  االَعَظمَ 

ْ
 �َ اِم، َمَع اال

َ
ُه ِاىل الَمْوقَِف؛ َو  تَوَجَّ

 ا َمْوقٌِف اٌت لُكُّهٰ َعَرفٰ 
َّ

َوالِ  بَعدَ  غتَِسُل يَ  وَ  ُعرنَةَ  بَطنَ  إِال  بُِقرِب  ِقُف يَ  وَ  لِلُوقُوِف  َعَرفَاٍت  يِف  الزَّ
ًا ُمستَقِبًال  الرَّمَحةِ  َجبَِل  ا ايً َدا�ِ  ايً ُملَبِّ  ُمَهلًِّال  ُمَكربِّ اَعء يِف  تَِهدُ َ�  وَ  ؛اَكلُمستَطِعمِ  هِ يدَ يَ  َمادًّ  ادلُّ



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٦٠٦

ن ىلَعَ  تَِهدُ َ�  وَ  ِاخَوانِه وَ  هِ يَوادِلَ  وَ  نِلَفِسه
َ
معِ  َمنَ  َ�َطَراٌت  هِ ينَ يعَ  ِمن ُرجَ َ�  أ إِنَّه ؛ادلَّ

 ُل َديِل  فَ
اَعءِ  يِف  ِلحُّ يُ  وَ  .الُقبُولِ  ةِ  َمعَ  ادلُّ   وَ  االَِجابَةِ  رََجاءِ  قُوَّ

َ
ُ �ُ  ال   إِذ ومِ ايلَ  َهَذا يِف  َقرصِّ

َ
 تََداُرُكه مِكنُهيُ  ال

اِحلَةِ  ىلَعَ  َوالُوقُوُف  .اآلفَآقِ  ِمنَ  اَكنَ  إَِذا َمايِّ سِ  فَضُل  ،الرَّ
َ
فَضُل  ،االَرِض  ىلَعَ  َوالَقائِمُ  ؛أ

َ
 ِمنَ  أ

مُس  َغَرَ�ِت  فَإَِذا .الَقاِعدِ  فَاَض  ،الشَّ
َ
 فُرَجةً  وََجدَ  إَِذا وَ  ،نَِتِهميهِ  ىلَعَ  َمَعه انلَّاُس  وَ  االَِمامُ  أ

 ُ ن �ِ غَ  ِمن رِسعُ �
َ
َحًدا َي ؤذِ يُّ  أ

َ
زُ �َ  وَ  أ ا تََحرَّ  �ِ السَّ  يِف  االِشِتَدادِ  ِمنَ  اجلََهلَةُ  فَعلُهيَ  َ�مَّ

إِنَّه ؛َذاءِ يَواالِ  َواِالزِدَحامِ 
 َعن رتَِفعُ يَ  وَ  قَُزحَ  َجبَِل  بُِقرِب  ِ�ُل يَ �َ  .ُمزَدلََفةَ  أيِتَ يَ  َحىتَّ  ؛َحَرامٌ  فَ

َذانٍ  َوالِعَشاءَ  الَمغرَِب  بَِها َص�ِّ يُ  وَ  نَ �لِلَمارِّ  تَوِسَعةً  يالَوادِ  بَطِن 
َ
 لَو وَ  ؛َواِحَدةٍ  إِقَاَمةٍ  وَ  َواِحدٍ  بِأ

اَعدَ  ،�ََشاَغَل  اَو نَُهَمايبَ  َ�َطوَّعَ 
َ
ُزِ  لَم وَ  اِإلقَاَمةَ  أ

َ
 إِاَعَدُ�َها هِ يَعلَ  وَ  الُمزَدلََفةِ  ِق �َطر يِف  الَمغرُِب  جت

ُ  وَ  .الَفجرُ  طلُعِ يَ  لَم َما  الَفجرَ  بِانلَّاِس  االَِمامُ  َص�َّ  ،الَفجرُ  َطلَعَ  فَإَِذا .بِالُمزَدلََفةِ  ُت يالَمبِ  َسنُّ �
  َموقٌِف  لُكَُّها ،َوالُمزَدلََفةُ  .َمَعه َوانلَّاُس  ِقُف يَ  َ�مَّ  بَِغلٍَس 

َّ
ٍ  بَطنَ  إِال  يِف  ُ�تَِهًدا ِقُف يَ  وَ  .ُ�رَسِّ

ن اهللاَ  دُعويَ  وَ  ُداَعئِه
َ
  وَ  ُمَراَده ِتمَّ يُ  أ

َ
ه َكَما الَموقِِف  َهَذا يِف  ُسَؤاهل َ�مَّ

َ
دٍ  ِدنَايِّ لِسَ  أ  اهللاُ  َص�َّ  ُ�َمَّ

ا اَسَفرَ  فَإَِذا .َسلَّمَ  وَ  هِ يَعلَ  فَاَض  ِجدًّ
َ
مِس  ُطلُوِع  قَبَل  َوانلَّاُس  االَِمامُ  أ  وَ  ِم�ٰ  إِىل أيِت يَ �َ  الشَّ

 ؛اخلََزِف  َحىَص  ِمثَل  اٍت يَّ َحِص  �َِسبعِ  يالَوادِ  بَطِن  ِمن َهايمِ َ� �َ  الَعَقبَةِ  مَجَرةَ  أيِت يَ  ُ�مَّ  بَِها ِ�ُل يَ 
َ  وَ  خذُ  ستَِحبُّ �

َ
و الُمزَدلََفةِ  ِمنَ  اجِلَمارِ  أ

َ
رِ  ِمنَ  أ ِ  ِمنَ  �َرهُ يَ  وَ  ؛ِق �الطَّ

َّ
 وَ  ؛اجلَمَرةِ  ِعندَ  ياذل

�ُ  �َرهُ يَ  ىلَع  ِمن الرَّ
َ
  وَ  ؛إِتِلَقاًطا لتَِقُطَهايَ  وَ  ؛انلَّاَس  َذائِهيِالِ  الَعَقبَةِ  أ

َ
 ؛مِجَاًرا َحَجًرا �رِسُ يَ  ال

نَ يَ تَ يِلَ  غِسلَُهايَ  وَ  إِ�ََّها َطَهاَرتَِها قَّ
جَزأهُ  ؛بِنَِجَسةٍ  َرَ�  لَو وَ  .قُرَ�ةٌ  بَِها َقامُ �ُ  فَ

َ
 قَطعُ يَ  وَ  ؛ُكِرهَ  وَ  أ

لِ  َمعَ  ةَ يَ اتلَّلبِ  وَّ
َ
 .َهايرمِ يَ  َحَصاةٍ  أ

�ِ  ةُ يَّ فِ يكَ  وَ  ن :الرَّ
َ
نَّه ؛االََصحِّ  يِف  َسبَّابَِته وَ  ِابَهاِمه بِطرِف  احلََصاةَ  أُخذَ يَّ  أ

َ
  ِأل

َ
 اَ�رَثُ  وَ  رَسُ �أ

�ُ  :الَمسنُونُ  وَ  ؛َطانِ يلِلشَّ  إَِهانَةً  َ  وَ  ِإبَهاِمه َظهرِ  ىلَعَ  احلََصاةَ  َضعُ يَ  وَ  .م�ايلُ  دِ بِايلَ  الرَّ  �ُ ستَعِ �
اِ�  �َ بَ  ُ�ونُ يَ  وَ  بِالُمَسبَِّحةِ  ُقوِط  َموِضعِ  وَ  الرَّ ذُرٍع  مَخَسةُ  السُّ

َ
و رِجٍل  ىلَعَ  َوَ�َعت لَو وَ  أ

َ
 أ

اَعَدَها ،ثَبَتَت وَ  َ�َمٍل 
َ
جَزأهُ  َذالِك ،ُسنَِنَها ىلَعَ  َسَقَطت إِن وَ  أ

َ
 ذبَحُ يَ  ُ�مَّ  ؛َحَصاةٍ  بُِ�لِّ  َكربَّ  وَ  .أ

َحبَّه ِإن بِاحلَجَّ  الُمفرِدُ 
َ
و ِلُق َ�  ُ�مَّ  أ

َ
ُ �ُ  أ فَضُل  احلَلُق  وَ  ؛َقرصِّ

َ
أِس  ُر�عُ  هِ ي�ِ  �يِف يَ  وَ  ؛أ  وَ  .الرَّ

ن :�ُ اتلَّقِص 
َ
نِملَةِ  ِمقَدارَ  َشعِره ُرُؤوِس  ِمن أُخذَ يَ  أ

َ
  َحلَّ  قَد وَ  .األ

َ
  َشئٍ  لُكُّ  هل

َّ
 .النَِّساءَ  إِال

ةَ  أيِت يَ  ُ�مَّ  و َذالَِك  وِمهيَ  ِمن َمكَّ
َ
و الَغدِ  ِمنَ  أ

َ
 َسبَعةَ  اَرةِ �َ الزِّ  َطَواَف  ِت يبِابلَ  ُطوُف يَ �َ  ،بَعِده أ

  َحلَّت وَ  ؛اَشَواٍط 
َ

فَضُل  وَ  .النَِّساءُ  هل
َ
  َهِذهِ  أ

َ
لَُها :امِ يَّ األ َره إِن وَ  اَوَّ خَّ

َ
 �ِ تِلَاخِ  َشاةٌ  لَِزَمه َعنَها أ



 ٦٠٧  حّج  کتاب

  ُعودُ �َ  ُ�مَّ  ؛الَواِجِب 
َ

إَِذا ؛بَِها مُ يقِ يُ �َ  ِم�ٰ  إِىل
مُس  َزالَِت  فَ  ،انلَّحرِ  امِ يَّ اَ  ِمن اثلَّاِ�  ومِ ايلَ  ِمنَ  الشَّ

 ايً َماشِ  َحِصيَّاٍت  �َِسبعِ  َهايمِ َ� �َ  ،ِف ياخلِ  َمسِجدَ  تَِ�  الَّيِت  بِاجلَمَرةِ  بَدأيَ  ؛اثلََّالَث  اجِلَمارَ  َرَ� 
ُ يُ  َحبَّ  بَِما ايً َدا�ِ  ِعنَدَها ِقُف يَ  ُ�مَّ  ؛َحَصاةٍ  بُِ�لِّ  َ�ربِّ

َ
 انلَّيِبِّ  ىلَعَ  ايً ُمَصلِّ  تََعاىليِه لّٰ ـلِ  َحاِمًدا أ

اَعءِ  يِف  هِ يدَ يَ  رَ�عُ يَ  وَ  َسلَّمَ  وَ  هِ يَعلَ  اهللاُ  َص�َّ  َ  وَ  ادلُّ  رِ� يَ  ُ�مَّ  ؛�َ الُمؤِمنِ  ِاخَوانِهِ  وَ  هِ يلَِوادِلَ  ستَغِفرُ �
  وَ  َراِكبًا الَعَقبَةِ  مَجَرةَ  رِ� يَ  ُ�مَّ  ؛ايً َدا�ِ  ِعنَدَها ِقُف يَ  وَ  َذالَِك  ِمثَل  َهايتَلِ  الَّيِت  ةَ ياثلَّا�ِ 

َ
 ِقُف يَ  ال

 .ِعنَدَها
  ِمن اثلَّاِلُث  ومُ ايلَ  اَكنَ  فَإَِذا

َ
َوالِ  بَعدَ  اثلََّالَث  اجِلَمارَ  َرَ�  ،انلَّحرِ  امِ يَّ �  إَِذا وَ  ؛َكَذالَِك  الزَّ

َرادَ 
َ
ن أ

َ
َل �َ  أ   َ�َفرَ  ،تََعجَّ

َ
ةَ  ِاىل مِس  ُغُروِب  قَبَل  َمكَّ قَامَ  إِن وَ  الشَّ

َ
  أ

َ
 َس يلَ  وَ  ُكِرهَ  الُغُروِب  ِاىل

ابِ  يِف  بِِم�ٰ  ُهوَ  وَ  الَفجرُ  َطلَعَ  إِن وَ  ؛َشئٌ  هِ يَعلَ  �ُ  لَِزَمهُ  عِ ـالرَّ َوالِ  قَبَل  َجازَ  وَ  ؛الرَّ  ،َواالَفَضُل  ؛الزَّ
مِس  ُطلُوِع  َقبَل  ُكِرهَ  وَ  ؛بَعَده   وَ  بَعَده تِلَدُعوَ  ايً َماشِ  هِ يتَرمِ  َر�ٌ  بَعَده ،َر�ٍ  لُكُّ  وَ  .الشَّ

َّ
 ِإال

َ  ِم�ٰ  �ِ بِغَ  ُت يالَمبِ  ُكِرهَ  وَ  ؛ُداَعءٍ  بَِال  َعِقبَه تِلَذَهَب  َراِكبًا
َ

�ِ  ايِلَ يل   رََحَل  إَِذا ُ�مَّ  ؛الرَّ
َ

ةَ  إِىل  ،َمكَّ
ِب  نََزَل  ةَ  دُخُل يَ  ُ�مَّ  َساَعةً  بِالُمَحصَّ  إِن َسيٍع  وَ  َرَمٍل  بَِال  اَشَواٍط  َسبَعةَ  ِت يبِابلَ  ُطوُف �َ  وَ  َمكَّ

َمُهَما ُ  وَ  ،الوََداِع  َطَواُف  َهَذا وَ  ؛قَدَّ   َسّ� �
َ
درِ  َطَواَف  ًضايأ   َواِجٌب  َهَذا وَ  .الصَّ

َّ
هلِ  ىلَعَ  إِال

َ
 أ

ةَ  قَامَ  َمن وَ  َمكَّ
َ
 .بَِها أ

َ   وَ  َمائَِها ِمن رَشُب يَ فَ  َزمَزمَ  أيِت يَ  ُ�مَّ  ؛�ِ َر�َعتَ  بَعَده َص�ِّ يُ  وَ   إِن بِنَفِسه ِمنَها الَماءَ  ستَخِرجُ �
َ  وَ  قََدرَ  ُس يَ  وَ  ِمنهُ  تََضلَّعُ �َ  وَ  َت يابلَ  ستَقِبُل � ه رَ�عُ يَ  وَ  ِمَراًرا هي�ِ  تَنَفَّ ةٍ  لُكَّ  برََصَ   نُظرُ يَ  َمرَّ

َ
 ِإىل

َ يَ تَ  إِن َجَسِده ىلَعَ  ُصبُّ يَ  وَ  ِت يابلَ    وَ  رسَّ
َّ

 وَ  .َشاءَ  َما �رُِش�ِه ينوِ يَ  وَ  َرأَسه وَ  وَجَهه بِه مَسحُ يَ  إِال
لَُك  إِ�ِّ  للَُّهمَّ اَ « :ُقوُل �َ  رَشَِب  إَِذا َعنُهَما اهللاُ  رىَِض  َ�بَّاٍس  بنُ  َعبُدا�ِ  اَكنَ 

َ
سأ

َ
 وَ  نَافًِعا ِعلًما أ

 ».َداءٍ  لُكِّ  ِمن ِشَفاءً  وَ  َواِسًعا ِرزقًا
  رُشَِب  لَِما َزمَزمَ  َماءُ « :َسلَّمَ  وَ  هِ يَعلَ  اهللاُ  َص�َّ  قَاَل  وَ 

َ
 ».هل

َ  وَ  ن رُش�ِه بَعدَ  ستَِحبُّ �
َ
  أيِتَ يَ  ُ�مَّ  الَعتَبَةَ  َقبَِّل �ُ   وَ  الَكعبَةِ  بَاَب  أيِتَ يَّ  أ

َ
مِ  إِىل  َما ُهوَ  وَ  الُملزَتَ

 َساَعةً  الَكعبَةِ  بِاَستَارِ  تََشبَُّث يَ  وَ  هِ يَعلَ  وَجَهه وَ  َصدرَه َضعُ يَ �َ  َوابَلاِب  االَسوَدِ  احلََجرِ  �َ بَ 
عُ �َ    ترََضَّ

َ
  اهللاِ  ِاىل

َ
اَعءِ  َ�َعاىل َحبَّ  بَِما بِادلُّ

َ
ُمور ِمن أ

ُ
ارَ  أ  تَُك يبَ  َهَذا إِنَّ  ُهمَّ للّٰ اَ : «ُقوُل �َ  وَ  ِن �ادلَّ

 ِ
َّ

  تَِ� يَهدَ  َكَما ُهمَّ للّٰ اَ  ،�َ لِلَعالَمِ  ًي ُهد وَّ  ُمَباَر�ً  َجَعلتَه ياذل
َ

  وَ  ِم�ِّ  َ�تََقبَّل هل
َ

َعل ال
َ

 آِخرَ  َهَذا جت
  الَعودِ  َوارُزقِ�  ِتَك يبَ  ِمن الَعهدِ 

َ
امِحِ  اَرَحمَ  ايَ  بِرمََحِتَك  َ��ِّ  تَرىَض  َحىتَّ  هِ إِيل  ».�َ الرَّ
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مُ  ُ  الَّيِت  االََماِ�ِن  ِمنَ  َوالُملزَتَ اَعءُ  َهاي�ِ  ستََجاُب � ةَ  ادلُّ فَةِ  بَِمكَّ  َعرَشَ  مَخَسةَ  ،ِ�َ  وَ  ؛الُمرَشَّ
َواِف  يِف  :بَِقوهِل  اهللاُ  رمَِحَهُ  يِّ ابَلرَصِ  احلََسِن  رَِسالَةِ  َعن الُهمامِ  بنُ  الَكَماُل  َ�َقلََها َموِضًعا   وَ  الطَّ

مِ  ِعندَ  َت  وَ  الُملزَتَ
َ

َفا ىلَعَ   وَ  الَمَقامِ  َخلَف  وَ  َزمَزمَ  ِعندَ  وَ  ِت يابلَ  يِف  وَ  اِب �َ المِ  حت  ىلَعَ  وَ  الصَّ
يِع  يِف   وَ  الَمرَوةِ   .)انت�( اجلََمَراِت  ِعندَ   وَ  ِم�ٰ  يِف   وَ  َعَرفَاٍت  يِف  وَ  السَّ

رَ�َعةِ  يِف  تُرَ�  ،َواجلََمَراُت 
َ
مَ  َكَما بَعَده ثََالثَةٍ  وَ  انلَّحرِ  ومِ يَ  :امٍ يَّ اَ  أ  إِسِتَجاَ�تَه َذكرنَا  وَ  ؛َ�َقدَّ

 
َ
مِ  ِت يابلَ  ةِ �َ ُرؤ ِعندَ  ًضايأ  .الُمَكرَّ

َ   وَ  ِ  ِت يابلَ  ُدُخوُل  ستَِحبُّ � َحًدا وذِ يُ  لَم إِن الُمبَارَكِ  ِف �الرشَّ
َ
ن نبَيِغ يَ  وَ  ؛أ

َ
 ُمَص�َّ  قِصدَ يَ  أ

 ُ�ونَ يَ  َحىتَّ  َظهِره قِبََل  ابَلاَب  َجَعَل  قَد  وَ  وَجِهه قِبََل  :ُهوَ  وَ  ؛هي�ِ  َسلَّمَ  وَ  هِ يَعلَ   اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ 
ِ  اجِلَدارِ  �َ بَ  وَ  نَهيبَ 

َّ
ذُرٍع  ثََالثَةِ  قُرُب  وَجِهه قِبََل  ياذل

َ
  َص�َّ  فَإَِذا ؛َص�ِّ يُ  ُ�مَّ  ؛أ

َ
 َضعُ يَ  ،اجِلَدارِ  إِىل

ه َ  وَ  هِ يَعلَ  َخدَّ رَ�نَ  أيِت يَ  ُ�مَّ  َمُدهَ�   وَ  اهللاَ  ستَغِفرُ �
َ
دُ يُ �َ  األ ُ  وَ  َهلُِّل �ُ  وَ  َحمِّ ُ يُ  وَ  َسبِّحُ � َ  وَ  َ�ربِّ ُل �

َ
 سأ

  اهللاَ 
َ

 .بَاِطِنه وَ  بَِظاِهِره استََطاعَ  َما االََدَب  مُ لزِ يَ   وَ  َشآءَ  َما َ�َعاىل
 َما  وَ  ؛َسلَّمَ   وَ  هِ يَعلَ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ُمَص�َّ  ِن�ُيالَعُمودَ  �َ بَ  الَّيِت  اخلرََضاء ابَلالَطةُ  سِت يلَ  وَ 
 
ُ

ةُ  َ�ُقوهل نَّه ِمن :الَعامَّ
َ
  بَاِطلَةٌ  بِدَعةٌ  ،ِت يابلَ  ِجَدارِ  يِف  اَعلٍ  َموِضعٌ  ُهوَ  وَ  ،الُوثىق الُعرَوةُ  ،�

َ
 ال

صَل 
َ
ِ  َوالِمسَمارُ  .لََها أ

َّ
ُ  ِت يابلَ  وََسِط  يِف  ياذل ونَه� ةَ  َسمُّ ن رُسَّ  وَ  َعوَرتَه اََحُدُهم �ِشُف يَ  ،ايَ ادلُّ

تَه   َمن فِعُل  ،هيَعلَ  َضُعَهايَ  وَ  رُسَّ
َ

  َعقَل  ال
َ

  َكَما ِعلمٍ  َعن فَضًال  ؛هل
َ

 .الَكَماُل  قَاهل
َرادَ  إَِذا وَ 

َ
  الَعودَ  أ

َ
هِله إِىل

َ
ن نبَيِغ يَ  ،أ

َ
 وَ  َورائِه إِىل ميِش يَ  ُهوَ   وَ  لِلوَداِع  َطَوافِه بَعدَ  نرَصَف يَّ  أ

  وَجهه
َ

و ايً بَاكِ  ِت يابلَ  إِىل
َ
ا ايً ُمَتبَاكِ  أ ً  وَ  الَمسِجدِ  ِمنَ  ُرجَ َ�  َحىتَّ  ِت يابلَ  فَِراقِ  ىلَعَ  ُمتََحرسِّ

ةَ  ِمن ُرجُ َ�  ف� ةِ ياثلَنِ  ِمن بَةَ يشَ  بَِ�  بَاِب  ِمن َمكَّ  .السُّ
ةُ 
َ
فَعالِ  عِ يمَجِ  يِف  َوالَمرأ

َ
�ََّها �َ غَ  ؛اَكلرَُجِل  احلَجِّ  أ

َ
�  

َ
 وَجِهَها ىلَعَ  �َسُدُل  وَ  َرأَسَها تَ�ِشُف  ال

ته ئًايشَ 
َ

ه تَمنَعُ  اَكلُقبَّةِ  دانٌ ي�ِ  حت   وَ  بِالِغطاءِ  َمسَّ
َ

  وَ  ةِ يَ بِاتلَّلبِ  َصوَ�َها تَرَ�عُ  ال
َ

  وَ  لتَرمُ  ال
َ

 ال
يع يِف  ُل ُ�َهروِ  خرَضَ  �ِ لَ يالمِ  �َ بَ  السَّ

َ
يِع  عِ يمَجِ  يِف  نَِتَهايهِ  ىلَعَ  تَميِش  بَل ِن �األ فا �َ بَ  السَّ  الصَّ

  وَ  َوالَمرَوةَ 
َ

ِلُق  ال
َ

ُ  وَ  حت   وَ  َط يَ الِمخ تَلبَُس   وَ  ُ�َقرصِّ
َ

 .احلََجرِ  ِاسِتالمِ  يِف  الرَِّجاَل  تَُزاِحمُ  ال
فَضُل  ،َوالِقَرانُ  ؛الَفضِل  يِف  الُمتََمتِّعِ  ُدونَ  ُهوَ   وَ  الُمفَردِ  َحجِّ   َ�َمامُ  َهَذا وَ 

َ
 .اتلََّمتُّعِ  ِمنَ  أ

 حّج] یت ادایفیب افعال حّج [کیترک یت و چگونگیفیرامون کیفصل: پ

حج، به  یھا د در ماهیانجام حج را داشت، پس [با ی ھرگاه [شخص مسلمان] اراده
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ا از برابر ی» [رابغ ی دّره«قات و احرامگاه، ھمانند یمکه مکرمه حرکت کند و] از م یسو
احرام  ین طور که برایکه قرار دارد،] احرام ببندد؛ [ا یاحرامگاھقات و ین میکترینزد

شتر]، بھتر یو نظافت [ب یزگیپاک یو غسل نمودن برا -رد یا وضو بگیحج،] غسل کند 
ضرر  ھا بدان؛ و زن قاعده شده و زن وضع حمل کرده، ھرگاه غسل  -تر است  و برازنده

 ی ،: از مکه»رابع«ا ی، »رابغ«اند که آورد، غسل کنند. [ناگفته نم یوارد نم یانیو ز
قات گاه و یکه م جحفهفاصله دارد. به ھر حال، اکنون محل  لومتریک ٢٠٠مکرمه، 

 »رابغ«به نام  یدور شده است و مردم از محلّ  یاحرامگاه مردم نجد است، از راه اصل

حفه«بندند. و  یاحرام م در  »رابغ«بود که از  یبزرگ ی هیقر ج امبریز در روزگار پین »جُ
ن یاز ا یزیل فاصله و در جھت چپ راه مکه قرار داشت و ھم اکنون، چیحدود چھار ما

مردمان شام، از  یکنند، بلکه تمام یان از آن منطقه گذر نمینمانده و حاج یراه باق

حج، احرام  ی، برا»رابغ«به نام  یا از محلیکنند و از آنجا  یعبور م »ذواحلليفه«
 د.]بندن یم

 باشد: یده مین کارھا] مستحب و پسندیش از احرام، انجام ایو [پ
ھا؛ گرفتن  ت کردن؛ کوتاه کردن ناخنیرا رعا یزگیبه نحو احسن، نظافت و پاک

و  یشرمگاه؛ ھمبستر ی هیناح یربغل؛ برداشتن مویز یل؛ کندن موھایسب یمو
 ز باشد.ین یبدن]، اگر چه خوشبو یزش نمودن با ھمسر؛ و به کار بردن روغن [برایآم

ا ینو  ییرون کرده و] ازار و ردایش را از تن بیخو ی دوخته شده ی و مرد، [جامه
ش، یازار و رداء خو یو برا -باشد  ید، بھتر میو لباس نو و سف -شسته شده بپوشد 
 یزیچ ھا، آن انیگر گره ھم نزند و در مید یاز آن را به برخ یدکمه نگذارد و برخ

 گر برآورد.]یکدیان یرا در مھا  آن ن شکل،یره] قرار ندھد [تا بدیھمانند سوزن و غ[
 یوان] بر ویه و ذبح حیفد» = َدم«[از  یزین کارھا را کرد، مکروه است و چیو اگر ا

ا شسته شده را بپوش و ینو  ی دوخته نشده ی آن دو تّکه پارچه آنگاهگردد. [ یالزم نم
ن طور یاستفاده کن؛ ا» رداء«را به عنوان  یگریو د» ازار«از آن دو را به عنوان  یکی

اگر  آنگاهانداز؛ یش بیخو یھا شانه یرا بر رو یگرین و دییرا دور کمر به پا یکیکه 
شتن را خوشبو و معّطر کن؛ سپس ی،] از آن استفاده کن و خویداشت ییمواد خوشبو

ُه يِلْ َو «ن] بگو: یا نموده و چنت حّج ریدو رکت نماز بگزار [و ن ْ َجَّ فَيرَِسّ
ْ
ْ اُِر�ُْد احل اَللُّٰهمَّ ِاِ�ّ

 ْ ُه ِمِ�ّ
ْ
انجام حج را دارم، پس آن را بر من آسان گردان و  ی ا! من ارادهیبار خدا«؛  »َ�َقبَّل
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 .»ریاز من بپذ

 »تلبيه«ت کن؛ و یبگو و با آن حّج را ن »تلبيه«ش، یسپس بعد از گزاردن نماز خو

َّيْ «: یین است که بگویچن َّيْ َك بلَ
َ

َّيْ  َك،اَللُّٰهمَّ بل
َ

�ْ َك بل َ َك الٰ رَشِ َّيْ َك ل
َ

َْمَد َو انِلّْعَمَة  َك،بل
ْ
ِانَّ احل

 َ  َك ل
ْ
ُمل

ْ
�ْ  َك،َو ال ٰ رَشِ َ َك ال ع و یوسته مطیپروردگارا! اجابت فرمان تو نمودم و پ«؛  »َك ل

ک و انباز، پاک و یتو از شر یاضرم؛ به راستح یمنقاد فرمان تو ھستم و در خدمتگذار
ھا، از آن تو است.  ھا و حکومت یھا و پادشاھ ھا و نعمت شیو در واقع، تمام ستا یمنّزھ
 .»ستیک و انباز تو نیه و ھمسنگ و شریھمتا و ھمگون و شب یو کس

در  یتوان ی؛ و میرا کم نکن یزین الفاظ و کلمات، چیو توجه داشته باش تا از ا

َّيْ «: ییافزایز بین کلمات و جمالت را نیش ایخو ی هیتلب َْ�ُ لُكُُّه َ�ْ�َ َك َو َسْعَديْ َك بلَ
ْ
َو اخل

َّيْ  َك،يََديْ 
َ

ْ َك بل
َ

ع و یوسته مطیپروردگارا! اجابت فرمان تو نمودم و پ«؛ »َك و الرُّْغيٰب ِايل
ار یھا در اخت یکینرھا و یخ یحاضرم؛ و تمام یمنقاد فرمان تو ھستم و در خدمتگذار

ع و فرمانبردار تو ھستم؛ و تضّرع و عجز یوسته مطیتو است؛ اجابت فرمان تو نمودم و پ
 .»تو است یو البه فقط به سو

و ُمحرم به حّج  یا حج احرام بسته ی، برایه گفتیت حج، تلبیپس ھرگاه با ن
 ز و اجتناب کن:ین کارھا بپرھین رو، از انجام ای؛ از ایا شده

ث«از 
ْ
»: رفث«اند که مراد از  گفته یبازن؛ و برخ یجماع و ھمبستر یعنی -» َرف

»: رفث«اند: مراد از  ن گفتهیدر حضور زنان است. ھمچن یاد کردن جماع و ھمبستری
بند و  یو ب ی؛ از فسق و فجور و ھرزگ-شرم است  یھوده و بیسخنان زشت و ھرزه و ب

زه کردن به ھمراه دوستان و یگ و ستھا؛ جن ی؛ از انجام گناھان و بزھکاریبار
ا یباشند  ی؛ چه خوردنیابانیوانات بی[شکار کردن ح یخدمتگزاران؛ کشتن شکار خشک

شکار، رھنمون ساختن؛  یرا به سو یشکار؛ فرد ی]؛ اشاره کردن به سویر خوردنیغ
عباء راھن، شلوار، ُجّبه، یدن پیپوش یعنیدوخته شده، عمامه و موزه؛ [ ی دن جامهیپوش

بدن، بافته و دوخته و ساخته و  یاعضا ی.. و ھر آنچه که متناسب با شکل ظاھر.و
 یبرا ی، کفشیفرد چه چنانکش و موزه؛ و اگر  دن دستیپرداخته شده باشد؛ و پوش

تراز قوزک قطع  نییش را تا پایخو یھا تواند موزه یدن نداشت، در آن صورت میپوش
 را بپوشد.]ھا  آن د وینما

ن رو در حال احرام، نه کاله به سر کن و نه دستار؛] به یسر و صورت؛ [از ادن یپوش
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ا دور یش، ی[سر و ر یدن و کوتاه کردن مویخوش و مواد خوشبو؛ تراش یبو یریکارگ
که باشد؛ کوتاه کردن  یتیفیشرمگاه به ھر ک ی هیناح یا مویربغل، یز یساختن مو

ا کافشه) یره ی(گل کاج» عصفر«ا ی، »زعفران«، »ورس«که با  یدن لباسیناخن؛ و پوش
درست است که شسته  ین لباسیدن چنیک صورت پوشیرنگ کرده شده باشد؛ و در 

 ن رفته باشد.]یآن از ب یشده و بو
 ن کارھا درست است:یو در حال احرام، انجام ا

د یبا یشخص محرم درست است تا در حال احرام غسل کند، ول یغسل کردن؛ [برا
که چرک  ید در ھنگام غسل، از مواد خوشبو کننده و از موادیشد که نباتوجه داشته با
ش را یش خوین به ھنگام غسل، سر و رید. و ھمچنیسازد، استفاده نما یبدنش را دور م

قرار گرفتن [تا ھا  آن مه، کجاوه و امثالیخ ی هیر ساید؛] زینشو» صابون«ا ی» یخطم«با 
ن یچون خانه، ماش ییایتواند از اش یمحرم من رو، شخص یله خنک شود؛ از این وسیبد

 بان استفاده کند.]یمه به عنوان سایا خی
بندند، بر  ینھند و بر کمر م یکه در آن پول م یا سهیز است که کین جایو ھمچن

 ند.] یگو یم» انیھم«کمرش ببندد [که در اصطالح بدان 
و  یبه مشقت و سخت شتن رایآن که خو یب -بلند و رسا  یو [پس از احرام،] با صدا

 ه بگو:یاد تلبین موارد زیدر ا - یافکنیان بیچالش و ز
؛ یباال رفت یا ھرگاه به مکان بلندینمازھا]؛  ی پس از ھمه یعنی[ یھرگاه نماز گزارد

رو به رو و مواجه  یا ا با کاروان و قافلهی؛ یب، فرود آمدین و سراشییپا یا به مکانی
گاھان و  ر حاالت و اوقات و به ھنگام صبحییھنگام تغ ؛ به ھنگام سحرگاھان [؛ بهیشد
 گاھان]. شام

باب «و در روز از  ی، مستحب آن است که غسل کنیدیمکرمه رس ی و چون به مکه

ب، ھرگاه وارد مّکه ین ترتی؛ تا بدی] وارد مّکه شو»اية العليثن«ا ی »ي كداء ثنيه«ا ی[ »معيلّ 
م و بزرگداشت و ین شکل، تعظیو بد یریکعبه قرار بگ ی خانه یرو ، روبهیشو یم

 .یآور یکعبه را به جا ی ل خانهیاحترام و تجل

باب «که به  آنگاهتا  ییه بگویو مستحب است که به ھنگام وارد شدن به مّکه، تلب

باب «ان از یگو هیو تلب ی؛ پس با تواضع و کرنش و خشوع و فروتنیرس یم »السالم

ن مکان را در نظر داشته باش و یا یمت و بزرگوارد مسجدالحرام شو و عظ »السالم
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درود و  ج اسالم یامبرگرامی] بگو و بر پال اله اال اهللا» [لیتھل«] و اهللا اكرب» [ریتکب«
که باعث  یکننده؛ زحمت افزا؛ کس ی[انبوھ» رنج رساننده«سالم بفرست و نسبت به 

و با لطف باش و ھر م و با محّبت یخو و مال گردد،] مھربان و نرم و خوش یزحمتت م
را دعا به ھنگام ی، دعا کن؛ زیو دوست دار یخواھ یا و آخرت] میر دنیآنچه [از خ

 شود. یرفته میخدا، پذ ی محترم و بزرگداشت شده ی خانه ی مشاھده
 -ھمانند حالت نماز  -که دو دستت را  یان در حالیگو لیان و تھلیرگویسپس تکب

را بر آن بگذار و آن را بدون آواز ھا  آن د کن وحجراالسو ی، رو به سویا بلند کرده

شروع  »حجراالسود«، ابتدا از یکعبه را داشت ی ھرگاه قصد طواف خانه یعنیببوس؛ [

ال  -» لیتھل«و  - اهللا اكرب -» ریتکب«و  یستیحجراالسود با یرو ن طور که روبهیکن؛ ا

که  یدر صورت آنگاهز بلند کن؛ یش را نیخو یھا ر، دستیبگو و با تکب - اله اال اهللا
کن و آن را » ِاستالم«، حجراالسود را یکرد یت مردم را فراھم نمیاسباب آزار و اذ

از  چه چنان؛] و اگر ین کار قادر و توانا باشیاست که بر ا ین در صورتیببوس؛ و ا
دن ن کار تنھا با فراھم کریدن حجراالسود و ِاستالم آن، عاجز و ناتوان بود و ایبوس

 یزیافت، در آن صورت آن را ترک کند و با چی یت مردم، تحّقق میاسباب آزار و اذ
ا از دور به ید و آن را ببوسد؛ و یگر،] حجراالسود را لمس نماید یزیا چی[ھمانند عصا 

] ال اله االّ اهللا» [لیتھل«] و اهللا اكرب» [ریتکب«حجراالسود اشاره کند و حال آن که 

 مشغول است. ج اسالم یامبر گرامیش خدا و درود بر پیستا د و به حمد ویگو یم
کعبه را دارد، ابتدا از حجراالسود شروع  ی [به ھر حال، ھر کس قصد طواف خانه

 -» لیتھل«و  - اهللا اكرب -» ریتکب«ستد و یحجراالسود با ین طور که رو به روید؛ اینما

که  یدر صورت آنگاهد؛ یز بلند نمایا نش ریخو یھا ر، دستید و با تکبیبگو - ال اله اال اهللا
 -د و ببوسد ینما» ِاستالم«کرد، حجراالسود را  یت مردم را فراھم نمیاسباب آزار و اذ

دن حجراالسود یو اگر بر بوس -ن کار قادر و توانا باشد یاست که بر ا ین در صورتیو ا
برساند، ھر دو کف دست  یت و آزاریقادر نبود، در آن صورت بدون آن که به مردم اذ

را ببوسد؛ و اگر ھا  آن ش را بر حجراالسود قرار دھد ویا کف دست راست خویش را یخو
گر، حجراالسود را ید یزیا چیش مقدور نبود، در آن صورت با عصا یز براین کار نیانجام ا

 یز قادر نبود، رو به روین کار نیبر انجام ا چه چناند و آن را ببوسد؛ و یلمس نما
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ش را تا برابر یخو یھا ر، دستید و به ھنگام گفتن تکبیر بگویستد و تکبیحجراالسود با
 یھا را به سو ھا، ظاھر کف دست د؛ و به ھنگام بلند کردن دستیدو گوشش بلند نما

ش را بر یھا ا که دستیگو -د یحجراالسود اشاره نما یرا به سوھا  آن صورتش و باطن
 ش را ببوسد.یخو یھا پس از اشاره، کف دست؛ و  -حجراالسود نھاده است 

ش را بر حجراالسود احاطه نموده و یآن است که ھر دو دست خو»: ِاستالم«و 
ن کرده یان آن بنھد و آن را بدون آواز ببوسد؛ و اگر چنیش را در میدھان خو

 یھا حجراالسود نموده و کف دست یش را به سویتوانست، ھر دو دست خو ینم
 ببوسد.]ش را یخو

ش را در یخو یردا ی گوشه یعنی - یا نموده» ِاضطباع«که  یپس از آن، در حال
از  - یا چپت افکنده ی و دو طرف آن را بر شانه یا ش قرار دادهیر بغل راست خویز

خانه است،  ی ک دروازهیاز جانب راست حجراالسود] که نزد یعنیجانب راستت [
ش قرار بده] و ھفت دور یبه طرف چپ خوکعبه را  ی شروع به طواف کن [و خانه

خود، پدر و  ی[برا یخواھ یگرداگرد خانه طواف کن؛ و به ھنگام طواف، ھر آنچه م
» میحط«ش را از پشت ید و ...] دعا کن؛ و طواف خویقان، اساتیمادر، دوستان و رف

کن؛ و چون به » ِاستالم«، آن را یگذر کرد» یمانیرکن «قرار بده؛ [و ھرگاه از 
ک دور طواف به یگونه،  نیز ِاستالم کن و ببوس؛ و به ای، آن را نیدیحجراالسود رس

طواف کن؛ و در ھر  کعبه ی ھفت دور به اطراف خانهب، ین ترتیرسد؛ و به ھم یان میپا
آن را ِاستالم کن و  -م یشتر گفتیگونه که پ ھمان -، یرس یکه به حجراالسود م یدور

 ان برسان.یاغاز و با ِاستالم آن، به پایستالم حجراالسود بش را با اِ یببوس؛ و طواف خو
، »دن حجراالسودیبوس«  ،» لمس کردن حجراالسود«، » ِاضطباع«و ُمستند 

لمس کردن رکن «؛ »ر در کنار حجراالسودیتکب«؛ »بر حجراالسود یشانیگذاشتن پ«
 ث است:ین احادی، ا»ن دو رکنیدعا کردن ب«و » یمانی

، ابوداود و ابن ماجه)؛ ی(ترمذ »ٰطاَف ُمْضَطِبعاً  ج ِانَّ انلَّيِبَّ «د: یگو سهیبن ام یعلی
 .»به حالت اضطباع طواف کرد ج امبریپ«

يُْت رَُسْول اهللاِ «د: یگو بابن عمرو 
َ
َْسوََد  ج َرأ

ْ
ْ�َن اال َة ِاَذا اْستَلََم الرُّ ِحْ�َ َ�ْقِدُم َمكَّ

َل ٰماَ�ُطوُْف، َ�ُبُّ ثَالٰثََة اَطْ  بْعِ اَوَّ دم یرا د ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »ٰواٍف ِمَن السَّ
که کرد  ین کاریکه به مکه آمد، بعد از استالم و دست زدن به حجراالسود، اول یوقت

 .»ن بود که سه طواف از ھفت طواف را به صورت شتابان انجام دادیا
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يُْت ُ�َمَر �ْ «کند که گفت:  یت مید بن اسلم، از پدرش روایو ز
َ
اِب َرأ َطّٰ

ْ
َ�بََّل  سَن اخل

يُْت رَُسْوَل اهللاِ 
َ
ْ َرأ ََجَر َو قٰاَل: لَْو الٰ اَِ�ّ

ْ
تَ َك َ�بَّلَ  ج احل

ْ
، مسلم، ابوداود، ابن ی(بخار »َك ٰما َ�بَّل

د و گفت: یدم که حجراالسود را بوسیرا د سعمر بن خطاب«)؛ ییو نسا یماجه، ترمذ
 . »دمیبوس یبوسد، تو را نم یده بودم که تو را میرا ند ج امبریاگر پ

اِب «د: یگو بابن عمرو  َطّٰ
ْ
يُْت ُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
ََجَر َو َسَجَد َعلَيِْه، ُ�مَّ اٰعَد  سَرأ

ْ
َ�بََّل احل

يُْت رَُسْوَل اهللاِ 
َ
را  سعمر بن خطاب«(بزار)؛  »ج َ�َقبَّلَُه َو َسَجَد َعلَيِْه ُ�مَّ قٰاَل: ٰهَكٰذا َرأ

اش را بر آن گذاشت؛ سپس برگشت و آن را  یشانید و پیسدم که حجراالسود را بوید
ن کار را انجام یدم که ایرا د ج امبریگفت: پ آنگاهاش را بر آن گذاشت؛  یشانیبوسد و پ

 .»داد یم

ِْه  ج ٰطاَف انلَّيِبُّ «د: یگو بابن عباسو 
َ

ْ�َن اَٰشاَر ِايل َيِْت يلَعٰ بَِعْ�ِهِ لُكَّٰما ايََت الرُّ
ْ

بِابل
 َ ٍء اٰكَن ِعنَْدُه َو َكربَّ کرد.  یت الله را طواف میسوار بر شتر، ب ج امبریپ«)؛ ی(بخار »�يَِشْ

کرد  یکه به ھمراه داشت به آن اشاره م یزید با چیرس یھر وقت به رکن حجراالسود م
 .]»گفت یر میو تکب

، در آن یینما یسع صفا و مروهان یکه پس از طواف خانه، در م یو اگر خواست
طواف، َرمل کن؛ و َرمل نمودن در سه  یھا صورت در سه شوط [دور] اول از شوط

ش را ھمانند یخو یھا شوط اول طواف، آن است که به حرکتش سرعت دھد و شانه
ش یھا ن دو صف، شانهیکارزار و در بدان جنگ و یتکان دھد که در م یا مبارز و رزمنده

 دھد. یجنباند و حرکت م یرا م
تنگنا بردند، در آن  یو اگر مردم، ِازدحام و شلوغ کردند و طواف کننده را به سو

را یش ادامه دھد؛ زیافت، دوباره به رمل خوی یستد؛ و ھرگاه رخنه و شکافیصورت با
ن رو، در صورت ازدحام و شلوغ یز ار از انجام رمل در طواف است؛ ایطواف کننده ناگز

ش را به شکل مسنون به انجام برساند؛ برخالف استالم یستد تا رمل خویکردن مردم، با
باشد، و آن،  یم ینین و جانشیگزیاستالم حجراالسود، جا یرا براینمودن حجراالسود؛ ز

 یرو ن فرد طواف کننده نخست روبهیحجراالسود است؛ [بنابرا یرو کردن به سو

د و با یبگو - ال اله اال اهللا -» لیتھل«و  - اهللا اكرب -» ریتکب«ستد و یحجراالسود با
ت مردم یکه اسباب آزار و اذ یدر صورت آنگاهد؛ یز بلند نمایش را نیخو یھا ر، دستیتکب

است که  ین در صورتیو ا -د و ببوسد ینما» استالم«کرد، حجراالسود را  یرا فراھم نم



 ٦١٥  حّج  کتاب

دن حجراالسود قادر نبود، در آن صورت یو اگر بر بوس -و توانا باشد ن کار قادر یبر ا
ا کف دست یش را یت برساند، ھر دو کف دست خویبدون آن که به مردم آزار و اذ

ز ین کار نیرا ببوسد؛ و اگر انجام اھا  آن ش را بر حجراالسود قرار دھد ویراست خو
د و آن یگر، حجراالسود را لمس نماید یزیا چیش مقدور نبود؛ در آن صورت با عصا یبرا

ستد و یحجراالسود با یرو ز قادر نبود، روبهین کار نیبر انجام ا چه چنانرا ببوسد. و 
ش را تا برابر دو گوشش بلند یخو یھا ر، دستید و به ھنگام گفتن تکبیر بگویتکب
 صورتش و باطن یھا را به سو ھا، ظاھر کف دست د؛ و به ھنگام بلند کردن دستینما
خود را بر حجراالسود  یھا ا که دستیگو -د یحجراالسود اشاره نما یرا به سوھا  آن

 ش را ببوسد.]یخو یھا ؛ و پس از اشاره، کف دست-نھاده است 
ش را یکند؛ و طواف خو» استالم«گذرد، آن را  یو ھرگاه که از کنار حجراالسود م

ا در ھر ی» میمقام ابراھ«دو رکعت نماز در حجراالسود و با گزاردن » استالم«ز با ین
 یعنیان برساند؛ [یگردد به پا یّسر میش میاز مسجد که گزاردن نماز در آنجا برا ییجا

پس از  آنگاهان برساند؛ یش را با استالم حجراالسود به پایفرد طواف کننده، طواف خو
» میمقام ابراھ« طواف، دو رکعت نماز بگزارد؛ و بھتر آن است که نماز طواف را در

رد؛ و اگر یکعبه قرار بگ ی ان او و خانهیدر م میمقام ابراھکه  یا بگزارد؛ به گونه
از مسجد که گزاردن  ییفرد طواف کننده، دو رکعت نماز طواف را در ھر جا چه چنان

ابن ز درست است. یگردد بخواند، در آن صورت ن یّسر میش مینماز در آنجا برا

َعتَْ�ِ َو  ج رَُسْوُل اهللاِ  قَِدمَ «د: یگو بعمر
ْ
ُمٰقاِم َر�

ْ
َف ال

ْ
َيِْت َسبْعاً، ُ�مَّ َص�ّٰ َخل

ْ
فَٰطاَف بِابل

َمْرَوَة َو قٰاَل: 
ْ
ٰفا َو ال و ابن  ی(بخار »لََقْد اٰكَن لَُ�ْم يِفْ رَُسْوِل اِهللا اُْسَوٌة َحَسنَةٌ «ٰطاَف َ�ْ�َ الصَّ

م، دو یطواف کرد؛ سپس پشت مقام ابراھ ت الله رایآمد و ھفت بار ب ج امبریپ«ماجه)؛ 
 یالگو ج امبریپ ین صفا و مروه طواف کرد و فرمود: به راستیرکعت نماز خواند و ب

 .»شما است یبرا یخوب

  ج ِانَّ رَُسْوَل اهللاِ «د: یگو سو جابربن عبدالله
َ
 ُمٰقاِم ِابْٰراِهيَْم قََرأ

ٰ
ا اْ�تَٰ� ِايل ُذْوا «لَمَّ ِ

َّ
َو اخت

 ِ�يِْهٰما » ِمْن َمٰقاِم ِابْٰراِهيَْم ُمَص�ّٰ 
ُ
َعتَْ�ِ َو اٰكَن َ�ْقَرأ

ْ
قُْل يٰا «َو » قُْل ُهَو اُهللا اََحدٌ «؛ ُ�مَّ َص�ّٰ َر�

اكٰفُِرْونَ 
ْ
َها ال ْ ٱوَ ﴿ ی هید آیم رسیبراھبه مقام ا ج امبریپ یوقت«(مسلم)؛  »اَ�ُّ ُِذوا ِمن  �َّ

َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  �  ۧمَّ
 ی سوره ھا، آن را تالوت کرد؛ سپس دو رکعت نماز خواند و در ﴾َم ُمَصّ�ٗ

 .]»را خواند »كافرون« ی و سوره »اخالص«
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حجراالسود برگردد [و  ی[پس از گزاردن دو رکعت نماز طواف]، دوباره به سو آنگاه
ده ینام» طواف قدوم«ن طواف به نام ید؛ و ایستد] و آن را استالم نمایآن با یرو روبه

 باشد. یست،] سّنت میمکه ن یکه از اھال ی[کس» یآفاق«شخص  یشود که برا یم
کعبه را  ی ست تا آن که خانهیصفا برو و بر فراز آن باال شو و با یسپس به سو

۞إِنَّ ﴿ه را با خود زمزمه کن: یآن ی، ایرو یکه به صفا باال م ی[و در حال ییمشاھده نما
َفاٱ ِۖ ٱِمن َشَعآ�ِِر  لَۡمۡرَوةَ ٱوَ  لصَّ وِ  ۡ�َۡيَت ٱَ�َمۡن َحجَّ  �َّ

َ
وََّف  ۡ�َتَمرَ ٱأ ن َ�طَّ

َ
َفَ� ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

� فَإِنَّ  َع َخۡ�ٗ ۚ َوَمن َ�َطوَّ َ ٱبِِهَما صفا و گمان دو کوه  یب« ]١٥٨[البقرة:  ﴾١٥٨َشاكٌِر َعلِيمٌ  �َّ
ن) خدا و عبادت الله ھستند. پس ھر ی(د یھا ان آن دو) از نشانهیم یمروه (و ھفت بار سع

نخواھد بود  یآورد، بر او گناھ یا عمره را به جایت الله الحرام یحج ب ی ضهیخواھد فر یکس م
آورد. ھر که به  یان صفا و مروه را به جایم یکند و سع یان آن دو کوه را بارھا طیکه م

ش از واجبات، به طاعت و عبادت پردازد، خدا پاداش او را یرا انجام دھد (و ب یکیخواه کار ندل
گاه (از اعمال و ن یدھد، چه) ب یم  .]»ات عبادت کنندگان) استیگمان خدا سپاسگزار و آ

] و اهللا ال اله اال» [لیتھل«] و اهللا اكرب» [ریتکب«کعبه کن و  ی سپس رو به خانه

زد یدرود بفرست و از بارگاه ا ج ] بگو و بر رسول خدا...اللهم لبيكلبيك » [هیتلب«
که  یش را در حالیش را بطلب و [به ھنگام دعا،] ھر دو دست خویخو یازھایمّنان، ن

ن دعا را تکرار یآسمان بلند کن. [و سّنت است که سه بار ا یاند، به سو باز و گشاده

 اُهللا وَْحَدهُ «: یینما
َّ

�ْ  الٰ ِاهٰلَ ِاال  َك الٰ رَشِ
ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ، هل

َ
ٍء قَِديٍْر؛ َك هل ّ يَشْ

َْمُد َو ُهَو يلَعٰ لُكِ
ْ
ُ احل

َ
َو هل

َْحٰزاَب وَْحَدهُ 
ْ

جز  یچ معبود بر حّق یھ«. (مسلم)؛ »َصَدَق اُهللا وَْعَدُه َو نرََصَ َ�بَْدُه َو َهَزَم اال
ندارد.  یکیچ شریکتا است و ھیت و صفاتش) یت و الوھیست؛ او در (ربوبیالله ن
توانا است.  یزیق او است و او بر ھر چیش فقط الیاو و حمد و ستا یت فقط برایمالک

که در جنگ  یداد و َاحزاب (کسان یاریاش را  ساخت و بنده یخود را قطع ی وعده
 .]»شکست داد ییکار کردند) را به تنھایجنگ و پ ج امبریخندق با پ

و با  یو معمول یکن و به صورت عاد» مروه« یا و رو به سوین بییپا» صفا«از  آنگاه
ن یلیمسبز [ ی ن دو نشانهید، در بیرس یآرامش و متانت راه برو؛ و چون به َبطن واد

رَِبّ اْغِفْر َو ارَْحْم «د: ین دعا را با خود زمزمه نمایع حرکت کند؛ [و ای] تند و سرنیاخضر
ٰاَوْز َ�مّٰ 

َ
َرُم َو جت

ْ
�َ ْ

ََعزُّ اال
ْ

را یامرز و رحم بفرما؛ زیپروردگارا! ب«)؛ ی(طبران »ا َ�ْعلَمُ َو اَنَْت اال
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سبز] عبور کرد، دوباره به صورت  ی ن نشانهی[و از دّوم» یبطن واد«و چون از 
» مروه«به  آنگاهبرسد؛ » مروه«د تا به یو با آرامش و متانت حرکت نما یو عاد یمعمول

 کرد. یم» صفا«باال رود و چنان کند که بر 
د و بر یه بگویل و تلبیر و تھلیکعبه نموده و تکب ی ز رو به خانهین» مروه«و بر فراز 

ش را بطلبد و به یخو یازھایزد مّنان، نیدرود و سالم بفرستد و از بارگاه ا ج رسول خدا
آسمان بلند  یاند به سو که باز و گشاده یرا در حالش یھنگام دعا، ھر دو دست خو

 رسد. یان میان صفا و مروه به پایم یک شوط سعین ھنگام یکند. و در ا
د و یحرکت نما» صفا« یترک کند و دوباره به سو» صفا«را به مقصد » مروه« آنگاه

ن یچون از دوم آنگاهع بدود؛ ید، تند و سرین] رسین اخضریلیل سبز [میھرگاه به دو م
و با آرامش و متانت حرکت  یو عاد یسبز عبور کرد، دوباره به صورت معمول ی نشانه

اول انجام  ی باال رود و چنان کند که در مرتبه» صفا«به  آنگاهبرسد؛ » صفا«د تا به ینما
 د.یآ ین شوط دوم به شمار میداده بود. و ا
صفا و مروه را انجام دھد؛  نیه بین حرکت دو سوین گونه، ھفت بار ایو به ھم

» یبطن واد«ان ید. و در ھر شوط، میطور که از صفا شروع کند و به مروه ختم نما نیا
ھا]  ان آنیدر رفت و برگشت، در م -ن ین اخضریلیم -ل سبز یان دو میدر م یعنی[

 د.یع حرکت نمایبدود و تند و سر
اد خدا یان صفا و مروه به ذکر و یم یسع ید در اثنایکننده با ی[به ھر حال، فرد سع

در رفت و ھا  آن انید، در میل سبز رسیان دو میمشغول باشد؛ و ھرگاه در ھر شوط، م
ع حرکت نکنند؛ بلکه یل سبز ندوند و تند و سریان دو میزنان در م یبرگشت بدود؛ ول

ن مطالب یل ایحرکت کنند؛ و دل یو عاد ی، به صورت معمولیسع یھا شوط یدر تمام

ْ «کردند و فرمودند:  یان صفا و مروه سعین در میچن ج امبرین است که پآ ُخُذْوا َعِ�ّ
 ».دیریاد بگیش را از من یمناسک حج خو«(مسلم)؛ » ُ�مْ ـَمٰناِسكَ 

فارغ شد و تا زمان » ان صفا و مروهیم یسع«و » طواف قدوم«، از یکه حاج یو وقت
دن حّج] با یمانده بود، در آن صورت تا زمان فرا رس یباق یادیا زیاندک  یحّج، روزھا

د؛ و یکعبه را طواف نما ی ّسر شد، خانهیش میمکرمه بماند؛ و ھرگاه برا ی احرام در مکه
کعبه، بھتر از گزاردن نماز نفل است؛ [و شخص  ی ، طواف خانه» یآفاق«شخص  یبرا

رام ھمراه با جماعت ش را در مسجدالحیخو ی گانه پنج یکند که نمازھا یسع یحاج
ک نماز در یرا گزاردن ینماز جماعت در مسجدالحرام را رھا نکند؛ ز ھیچگاهبخواند و 
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 باشد؛] یر مسجدالحرام میمسجدالحرام، برتر از گزاردن صدھزار نماز در غ
مکرمه خواند،  ی ] را در مکههیروز تروالحجه [ یو ھرگاه نماز صبح روز ھشتم ذ

د [در ین رو، پس از طلوع خورشیرھسپار و روانه گردد؛ از ا ینم یآماده شود تا به سو
ن شب را در یند و ایحرکت کند [و در آن اقامت گز یمن یالحجه] به سو یروز ھشتم ذ

 آنجا بگزراند.]
 -به جز طواف  - یچ حالتیبگزارد؛ و در ھ یو مستحب است که نماز ظھر را در من

که نماز صبح را [در روز  آنگاهبماند تا  یمنن یه را ترک نکند؛ و در سرزمیگفتن تلب
 یکیخواند؛ و در نزد یاول صبح م یکیو در تار یالحجه] در من یعرفه = روز نھم ذ

 د. یفرود آ» فیخ«مسجد 
ِد روز عرفه طلوع کرد و شعاع یھرگاه خورش یعنید [یسپس بعد از طلوع خورش

ترک کند و  »عرفات«ن یسرزمرا به مقصد  ین منیسرزمافتاد؛]  »ريثب«د بر کوه یخورش
د و در آنجا بماند؛ و چون یرھسپار آنجا شود؛ و در عرفات، وقوف [و درنگ] نما

 ی، نمازھاین ویا جانشید و با امام اعظم یایب »نمرة«د زوال نمود، به مسجد یخورش
نماز]،  ش از گزاردنیکجا [در وقت ظھر] بخواند؛ البته پس از آن که [پیظھر و عصر را 
 ز نشسته است.ین ین آن دو خطبه، اندکیراد نموده و در بیامام دو خطبه ا

ک اذان و دو اقامه یفرض ظھر و عصر را [در وقت ظھر] با  ین، نمازھایبنابرا
 بگزارد؛

ظھر و عصر در عرفات، مراعات دو شرط الزم و  یجمع کردن نمازھا یو برا
 است: یضرور
 وجود داشتن احرام حج؛ -١
 ].ین ویا جانشیمام اعظم مسلمانان [وجود ا -٢

جاد نکند؛ و یبا گزاردن نماز نفل ا یا ز، فاصلهین دو نماز فرض ظھر و عصر نیو در ب
ظھر و عصر که با جماعت و پشت سر امام اعظم خوانده  یبه نمازھا یکس چه چناناگر 

ظھر و  ینمازھاد ھر نماز [از یرا از دست داد]، در آن صورت باھا  آن د [ویشوند نرس یم
 عصر] را در وقت معمول و متداول خودش بخواند.

ظھر و عصر  ید روز عرفه زوال نمود، امام با مردم نمازھای[به ھر حال، ھرگاه خورش
د و در آن دو خطبه، مردمان یراد نمایش از گزاردن نماز، دو خطبه ایکجا بخواند و پیرا 

 یدر عرفه، وقوف در مزدلفه، َرم -دن ستایدرنگ کردن و ا -را با احکام نماز، وقوف 
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گاه و مّطلع بگرداند؛ و نماز ظھر و یسر و طواف ز یدن موی، تراشیجمرات، قربان ارت، آ
» میجمع تقد«ن جمع، یک اذان و دو اقامه بگزارد. و به ایعصر را در وقت ظھر با 

 ند.یگو یم
ظھر و عصر در عرفات، شرط  یجمع کردن نمازھا ی، برا/فهیو در نزد امام ابوحن

وجود احرام ن یحضور داشته باشد؛ و ھمچن ین ویا جانشیاست که امام مسلمانان، 
 باشد. یز شرط جمع نماز در عرفات مین وقت ظھرو  حّج 

ا یاش گزارد؛  مهیدر خ ییش را به تنھاینماز ظھر خو یکس چه چنانن رو، اگر یاز ا
د ھر یر از امام حج خواند، در آن صورت بایغ یگرینماز را با جماعت پشت سر امام د

 نماز را در وقت خودش بخواند.
ش را به ینمازھا ین باورند که اگر کسیبر ا /و امام محمد /وسفیو امام ابو

ظھر و عصر، جمع  یان نمازھایش درست است که در میخواند، باز ھم برا یم ییتنھا
 د.]ینما

شود و بدانجا حرکت » موقف«گزارد، متوجه ش را ھمراه با امام یو ھرگاه نماز خو

ستادن و درنگ کردن] یا ی، موقف [جا»بطن عرنة«ن عرفات به جز ید؛ و تمام سرزمینما

َي انلَّيِبُّ «ت شده است که: ید. [و روایآ یبه شمار م
َ
يَِقَف  ج َرأ

ّٰ
يْٰطاَن ِ�يِْه َو اََمَر اَْن ال اَلشَّ

د و فرمان ید »بطن عرنة« طان را دریش ج امبریپ«(مسند احمد بن حنبل)؛  »ِ�يِْه اََحدٌ 
 .]»در آنجا وقوف نکند یداد که کس

کوه « یکید غسل کند و در نزدیوقوف در عرفات، پس از زوال خورش یو برا

ستاده است و مشغول گفتن یستد؛ و حال آن که رو به قبله ای] باجبل الرمحة» [رحمت

...] است و به لبيك اللهم لبيك» [هیتلب«] و اهللا ال اله اال» [لیتھل«]، اهللا اكرب» [ریتکب«
 یآسمان دراز کرده ھمانند کس یش را به سویش مشغول است و دستان خویایدعا و ن
 کند. یدراز م یو یطلبد و دستش را به سو یخوراک م یگریکه از د

خود، پدر و مادر و برادران  یدعا نمودن برا ید] برایغروب خورش ی و [تا ھنگامه
رون یرا از دو چشمانش ب یاشک یھا کند تا قطره ید و سعی، تالش و کوشش نماشیخو

رش دعا است؛ و در یل اجابت و پذیختن به ھنگام دعا، دلیرا اشک رید؛ زیر نمایو سراز
به اجابت و  یقطع یدیورزد و ام یزد مّنان، اصرار و پافشاریدعا و درخواست از بارگاه ا

 ش داشته باشد.یرش دعاھایپذ
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را چه ینکند؛ ز یانگار و سھل یش، کوتاھیاین روز، غفلت نورزد و در دعا و نیدر او 
ن فرصت در ین و آخرین اولیچ بار تکرار نشود [و ایگر ھین روز در عمرش دیبسا که ا

گر یر مکه [و از دیغ یکننده از اھال که فرد حج آنگاهژه یاش باشد؛] به و یزندگ
 یایمید استجابت عبادات و کین رو چون دعا کلی] باشد؛ [از ایاسالم یھا نیسرزم

ن رو، یخداوند است، از ا یو موجب خشنود یو معنو یظاھر یھا د گنجیدفع بال و کل
حّج و عمره را  یام بزرگ و ملکوتین اید ایبا ین وحیحّجاج محترم و زائران سرزم

قرائت قرآن به ش را در خواندن ذکر و دعا و یمت شمارند و تمام توان و قدرت خویغن
 یا و آخرت را دربردارند بخوانند و برایر دنیرند و انواع دعاھا و اذکار را که خیکار گ

د و ھمراھان و دوستان و تمام مسلمانان و یشاوندان و اساتیخود و پدر و مادر و خو
ن حالت ین موقف بزرگ و ایوقت خود را در ا ی مؤمنان دعا کنند و بکوشند تا ھمه

ن یرا ایرا غفلت نورزند؛ ز یا ده و لحظهی، به دعا و ذکر و استغفار گذرانشگفت یملکوت
ست؛ یافتنش ممکن نیگر سال است که اگر از دست رفت، باز ید یام برخالف روزھایا
ن ین و آخرین، اولیچ بار تکرار نشود و ایگر ھیام در عمرش دین ایرا که چه بسا ایز

 اش باشد.] یفرصت در زندگ
ن، یزم یستادن بر روین] است؛ و ایزم یستادن بر روی، بھتر [از ایرو وقوف بر سوا

 ن است.یزم یبھتر از نشستن بر رو
] مزدلفه ید [روز عرفه] غروب کرد، امام ھمراه با مردم [به سویپس ھرگاه خورش

ترک کنند.] و  مزدلفهرا به مقصد  عرفات نیسرزمبا آرامش و متانت رھسپار شوند [و 
ش سرعت یافت، به حرکت خویمردم]  یرا [در ازدحام و شلوغ یا ھرگاه شکاف و رخنه

که  یر راه، از کردار و رفتاریبشود؛ و در مس یت کسیکه باعث آزار و اذ آن یبدھد ب
دِن یز کند؛ ھمانند: سرعت بخشیدھند، پرھ یخرد انجام م یجاھل و ب یھا انسان

ت و یه حرکت؛ ازدحام و شلوغ کردن و فراھم نمودن اسباب اذرمعمول و متداول] بی[غ
 ن کارھا، حرام و ناروا است.یرا انجام ایآزار مردم؛ ز

ک ید، در نزدید؛ و چون بدانجا رسیایب مزدلفهش ادامه دھد] تا به یو [به حرکت خو
زح«

ُ
و ارتفاع  ی[وسط دّره]، بلند» یبطن واد«د و از ی] فرود آمشعرالحرام» [کوه ق

عبور کردِن عبورکنندگان [از آن] وجود  یبرا یکاف یرد و از آن باالتر رود تا جایبگ
 داشته باشد.

ک اقامه [در وقت عشاء یک اذان و یش را با یخو مغرب و عشاء ینمازھاو در آنجا 
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ند.] و یگو یم» ریجمع تأخ«ن کار، یگر] بگزارد؛ [و به اید یا کسیر حّج و یھمراه با ام
گر مشغول ید یا به کارین دو نماز مغرب و عشاء، نماز نفل گزارد؛ یدر ب چه چناناگر 

 ییش را به تنھاینماز خو چه چنانشد، در آن صورت اقامه را دوباره تکرار کند. [و اگر 
مغرب و  یجمع نمازھا یرا براید؛ زین دو نماز جمع نمایان ایتواند م  یگزارد، باز ھم م

 ست.]یعشاء، جماعت شرط ن
نماز مغرب  چه چنانست. [و اگر یدرست ن ر مزدلفهیمسندن نماز مغرب در و خوا

که صبح صادق طلوع نکرده،  یر مزدلفه گزارد، در آن صورت] تا زمانیش را در مسیخو
 د.یالزم است که آن را اعاده نما یبر و

در مزدلفه، تا  ین رو، شخص حاجی، سّنت است؛ [از اشب گذراندن به مزدلفهو 
 مزدلفهشب را در  -د قربان یروز ع -الحجه  یطلوع صبح صادق روز دھم ذ ی ھنگامه

، ھمراه با مردم یکیبگذراند؛] و چون صبح صادق طلوع کرد، امام نماز صبح را در تار
بطن «به جز  مزدلفه یتمامستند. و یبه ھمراه مردم [در مزدلفه] با آنگاهبگزارد؛ 

 است. ستادن]یدرنگ کردن و ا ی، موقف [جا»محّسر
د؛ و از خداوند بخواھد تا یش، تالش و کوشش نمایایبماند و در دعا و ن مزدلفهو در 

مون] به اتمام و کمال برساند یگاه [مبارک و مین جایاش را در ا مراد و خواسته
را در آنجا به اتمام و کمال  ج اسالم یامبر گرامیپ ی مراد و خواسته که ھمچنان

 ده است.یرسان
د، [از یش از طلوع خورشیپ یار روشن شد، امام ھمراه با مردم اندکیو چون ھوا بس

ند و در یحرکت نما» یمن« ی] رھسپار شوند و به سوین منیسرزم یبه سو مزدلفه
شروع  عقبه ی جمرهدند، نخست از یرس »یمن«ن یسرزمند؛ و چون به یایآنجا فرود ب

ز سفال بزنند؛ [و با یر یھا مثل دانه زهیھفت سنگربا » یبطن واد«ند و آن را از ینما

� اِهللا، اَُهللا «ن کلمات را بخوانند: یند و با خود ایبگو »اهللا اكرب«زه، یپرتاب ھر سنگر

يْٰطانِ  ، ريًِض لِلرَّمْحِٰن َو رَْغماً لِلشَّ رَبُ
ْ
گر در مکان یھا را پرتاب کرد، د زهی. و چون سنگر»اَ�

کند،  یعقبه پرتاب م ی جمره یکه به سو یا زهین سنگریستد و با پرتاب نخستیجمره نا
 د.]یرا قطع نما» هیتلب«

و   ان راه برداشته شود؛یا از میھا، از خود مزدلفه و  زهیو مستحب است که سنگر
 که در نزد جمره وجود دارد، برداشته شود. ییھا زهیمکروه است که از سنگر
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ن کار باعث آزار و یا رایمکروه است؛ ز »عقبه« یھا از قسمت باال زهیو زدن سنگر
ن طور نباشد که ید؛ و اینما یدا کند و گردآوریھا را پ زهیباشد؛ و سنگر یت مردم میاذ

از آن استفاده  جمرات یرم ید [و برایل نمایزه تبدیرا بشکند و آن را به سنگر یسنگ
زه یرا بشکند و از آن سنگر یآن که سنگ یھا باشد ب زهیکند؛ بلکه به دنبال خود سنگر

ن یرا با اینان شود؛ زیاطمھا  آن ید تا به پاکیھا را بشو زهید.] و سنگریدرست نما
به خدا است. و اگر  یکیتقّرب و نزد ی هیرد که مایگ یانجام م یھا عمل زهیسنگر
ن یا یکند، ول یت مینمود، باز ھم او را کفا یرمنجس و ناپاک  یزیبا چ چه چنان

عقبه  ی جمره یکه به سو یا زهین سنگریستباشد. و با پرتاب نخ یعملش مکروه م
 د.یرا قطع نما» هیتلب«کند، گفتن  یپرتاب م

زه را با طرف یسنگر -تر حیبنا به قول صح -ب است که: ین ترتی، بدیت رمیفیکو 
ن کار، ھم آسانتر است و ھم با آن، یرا ایرد؛ زیش بگیخو ی انگشتاِن ِابھام و سّبابه

نکرده و با  یتیطان توجه و عنای، به شیرا که ویشود؛ [ز یطان میبه ش یشتریاھانت ب
ر و یطان چنان حقی، شیدگاه ویدست، او را مورد زدن قرار نداده، بلکه از د یتمام

 ھا قرار داده است.] زهیش آماج سنگریانگشتان خو ی زبون است که آن را با گوشه
 ، عبارتند از:یرم یھا و سّنت

 راست؛ھا با دست  زهیالف) زدن سنگر
ش یخو ی سّبابهش بنھد و از انگشتان یخو» ابھام«زه را بر پشت انگشت یسنگر ب)

 رد؛یزه] کمک بگیپرتاب سنگر ی[برا
د، پنج ذراع فاصله یآ یزه فرود میکه سنگر یزه و مکانیسنگر ی کننده ن پرتابیب ج)

از جمره) ر ی(غ یا محلی یزه را افکند و بر پشت فردیسنگر چه چنانو اگر  داشته باشد.
 یجمره) پرتاب نشد، در آن صورت، رم یبه سو یعنیافتاد و در آنجا ماند و به جلوتر (

 زه را مجددًا به انجام برساند.یسنگر
 یجمره) پرتاب کرد (ول یزه را به ھمان روش معمول و متداول (به سویو اگر سنگر

 کرد.ت خواھد یزه کفاین پرتاب سنگرید) در آن صورت ایآن رس یکیبه نزد

 د.یبگو »اهللا اكرب«زه، یو با پرتاب ھر سنگر د)
نمود، پس از  ید قربان رمیرا در روز ع عقبه ی جمره، [مفرد یحاجسپس [ھرگاه] 

سر  ید؛ پس از آن، مویرا ذبح نما یوانیتواند ح یآن،] اگر خواست و دوست داشت م
 یک چھارم مویدن یو تراش -دن بھتر است یو تراش -د یا کوتاه نمایش را بتراشد یخو
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ش، به یخو یمو یسر آن است که از جلو یکند؛ و کوتاه کردن مو یت میسر کفا
ا کوتاه نمود، از احرام ید و یسرش را تراش یرد؛ [و ھرگاه مویسر انگشتان بگ ی اندازه
زش با زنان، حالل و روا یو آم یکیزھا به جز نزدیچ یاو تمام ید] و برایآ یرون میحّج ب

دوخته شده را به تن کند و لباس و  یھا و شلوارھا راھنیتواند پ یم یو گردد؛ [و یم
 ش را کوتاه کند.یھا ش را بتراشد و ناخنید و موھایش را خوشبو و معّطر نمایبدن خو

سر  یش از ذبح و ھم پس از آن، مویتواند ھم پ یم »حاجي مفرد«ناگفته نماند که 
 یسر، پس از ذبح، بھتر است. ول یدن مویتراش ید؛ ولیا کوتاه نمایش را بتراشد یخو

ش را ذبح یخو ی، قربانعقبه ی جمره یرمد پس از یبا »حاجي قارن«و  »حاجي متمتّع«
د در یسر خود را با یند. و مویا کوتاه نمایش را بتراشند و یسر خو یمو آنگاهند؛ و ینما

رون از یان را در بسرش یمو چه چنانند. و اگر یا کوتاه نمایَحَرم بتراشند و  ی محدوده
 گردد.] یَدم الزم مھا  آن ا کوتاه نمودند، در آن صورت بریدند یَحَرم تراش ی محدوده
 یدر خالل روزھا یعنیپس از آن، [ یا فردایآن روز و  یا فردایدر ھمان روز  آنگاه
طواف « ید و برایایالحجه] به مّکه ب یازدھم و دوازدھم ذی= دھم،  یقربان ی سه گانه

 یھمبستر  ،»ارتیطواف ز«کعبه، ھفت بار بچرخد؛ و با انجام  ی گرداگرد خانه» ارتیز
، روز اول »ارتیطواف ز« ین روز برایگردد؛ و برتر یحالل و روا م یو یز برایبا زنان ن
در سه روز  چه چناند قربان]. و اگر یروز ع یعنیاست؛ [ یقربان ی سه گانه یاز روزھا

ر افکند، در آن صورت به یکعبه را طواف نکرد و آن را به تأخ ی ، خانهین قربانیمع
 گردد. یالزم م یک گوسفند] بر وی[ذبح » َدم«ک یر واجب، یخاطر تأخ

ن طواف، یماند؛ و ا یم یارت باقیسر، طواف ز یدن موی[به ھر حال؛ پس از تراش
د یروز ع دیطور که از طلوع خورش نیباشد؛ ا ی، سه روز من طوافیوقت افرض است؛ و 

، طواف کردن در یابد؛ و به طور کلّ ی ید روز دوازدھم ادامه میشروع و تا غروب خورش
 باشد. یگر روزھا مید، بھتر از طواف در دیروز ع

مکرمه  ی ا کوتاه نمود، به مکهید یش را تراشیسر خو ی، مویو چون شخص حاج
کعبه را ھفت دور طواف  ی م، خانهیح دادیگونه که در طواف قدوم توض د و ھمانیایب

 گردد. یحالل م یو یز برایبا زنان ن یارت، ھمبسترید؛ و با انجام طواف زینما
نکرده بود، در  یان صفا و مروه سعی، مطواف قدومدر  یشخص حاج چه چنانو اگر 

د؛ و در سه دور نخست ینما یان صفا و مروه سعیارت، میآن صورت پس از طواف ز
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را پس ینمانده است؛ ز یباق یگر وقتی، د»اضطباع« ید؛ اّما براینما »رمل«ارت؛ یطواف ز
 ده است.یسر، لباس دوخته شده پوش یدن مویاز تراش

ارت را انجام نداد، در آن صورت امام ین، طواف زیدر سه روز مع یو اگر کس
الحجه، طواف  ید روز دوازدھم ذیپس از غروب خورش چه چناناگر   د:یگو /فهیابوحن

و امام  /وسفیشود؛ و امام ابو یدم واجب م ینمود، در آن صورت بر وارت یز
 گردد.] یواجب نم یاز دم بر و یزیر، چین تأخین باورند که با ایبر ا /محمد

 بازگردد و در آنجا بماند. یمن یارت]، به سوی[پس از طواف ز آنگاه
الحجه] زوال  یازدھم ذیروز  یعنید قربان [یع ید روز دّوم از روزھایو چون خورش

ک مسجد یکه نزد یا گونه که نخست از جمره نیرا بزند؛ ا سه گانه یھا جمرهکرد، 

اده بزند؛ و با پرتاب ھر یپ یزه با پاید و آن را با ھفت سنگریاست آغاز نما »خيف«

ستد و ھر آنچه که یآن جمره با یکید؛ سپس در نزدیز بگوین »اهللا اكرب«زه، یسنگر

سالم و درود بفرستد و  ج امبرید؛ بر پیش گویرا حمد و ستا یخداخواھد دعا کند؛  یم
پدر و مادر و برادران و  ید و برایآسمان باال نما یدستانش را به ھنگام دعا به سو

را ھمانند  یانیم ی جمره آنگاهش، آمرزش و مغفرت بطلبد؛ یخواھران مؤمن خو
و در آخر، در حالت سواره،  ستد و دعا کند؛یز بایبزند و در کنار آن ن نخست ی جمره
 ی ستد [بلکه پس از آن که از زدن جمرهیدعا در کنار آن نا یرا بزند و برا عقبه ی جمره

 افت، در حال رفتن، مشغول به دعا شود.]یعقبه فراغت 
د، باز یالحجه] فرا رس یروز دوازدھم از ذ یعنی[ یقربان یو ھرگاه روز سوم از روزھا

را مانند  سه گانه یھا جمرهالحجه زوال کرد،  یروز دوازدھم ذِد یکه خورش یھم ھنگام
 ش از آن انجام داده است، بزند.یآنچه که در روز پ

د، یق انجام دھد و شتاب نمایام التشریو اگر عبادت سه روزه را در دو روز اول ا
مکرمه بازگردد؛ [خداوند بلندمرتبه  ی د، به مکهیش از غروب خورشیتواند پ یم

ْ ٱ۞وَ ﴿ د:یفرما یم َ ٱ ۡذُكُروا َل ِ� يَۡوَمۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ َوَمن  �َّ ۡعُدوَ�ٰٖت� َ�َمن َ�َعجَّ يَّاٖ� مَّ
َ
� ٓ�ِ

َر فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ� لَِمِن  خَّ
َ
� ٱتَأ ْ ٱوَ  �ََّ�ٰ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ ونَ  ۡعلَُمٓوا نَُّ�ۡم إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ

َ
 ]٢٠٣[البقرة:  ﴾٢٠٣�

زدھم ماه یازدھم و دوازدھم و سی یعنیق، یام التشری(که سه روز ا یمشخص یروزھاو در «
ه، به ید (و با اذکار و ادعیاد کنیبرند) خدا را  یبه سر م یان در منیالحجه است و حاج یذ

ق یام التشری(عبادت سه روزه را در دو روز اول ا ید). و اگر کسیعبادت و پرستش او بپرداز
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 یرم ینخواھد بود که روز سوم برا یست (و مانعیبر او ن ید، گناھیب نماانجام دھد و) شتا
که ماندگار شود و (از رخصت استفاده نکند، بھتر ھم خواھد بود و)  یجمرات نباشد؛) و کس

گناه از شتابنده و ماندگار، تنھا) از  یر و نفیا تأخیل ین رخصت تعجینخواھد داشت (و ا یگناھ
د یشگاه او جمع خواھید که در پیزد و بدانیشه سازد و از خدا بپرھیاست که تقوا پ یآن کس

 .]»شد
 یزیچ یباشد و بر و یمکروه م ین کار ویماند، ا ید در منیو اگر تا غروب خورش

 یمرتکب کار بد -ترک سّنت  یعنی -ن کارش یباشد؛ [و اّما به خاطر ا یز الزم نمین
د روز یپس از غروب خورش چه چنانگر اند: ا ن، علماء گفتهیشده است؛ و با وجود ا

ش از زدن یپ یرون شدن از منیبود، در آن صورت ب ین منیدوازدھم در سرزم
 باشد.] یزدھم، مکروه میسه گانه در روز س یھا جمره

الحجه] طلوع کرد و  یزدھم از ماه ذیصبح صادِق روز چھارم [روز س چه چنانو اگر 
ن روز یھا در ا ھست، در آن صورت زدن جمره ین منیھنوز در سرزم یحال آن که و

ش از زوال درست است و بھتر آن است که یگردد؛ و زدن آن پ یالزم م یبر و
ش از طلوع یآن، پ یھا ز پس از زوال بزند؛ و زدن جمرهیروز چھارم را ن یھا جمره
 باشد. ید مکروه میخورش

جمرات، ماندگار  یرم یاان، تا روز سوم بریاز حاج یفرد چه چنان[به ھر حال، اگر 
ز جمره بزند، در آن صورت سّنت آن است یالحجه ن یزدھم ذیشد و خواست تا روز س

زدھم، زدن ید، جمره را بزند؛ و در روز سیزدھم، پس از زوال خورشیکه در روز س
د یادامه دارد؛ و زدن جمره پس از غروب خورش سه گانه تا غروب آفتاب یھا جمره

زدھم جمره زد، در ید روز سیش از زوال خورشیپ چه چناناگر  درست نخواھد بود؛ و
ن کار یرا ایت درست است؛ زین کارش با کراھیا /فهیآن صورت در نزد امام ابوحن

 برخالف سّنت است.
ز زدن یزدھم نین باورند که در روز سیبر ا /و امام محمد /وسفیامام ابو یول
 باشد. یز مید جایش از زوال خورشیھا پ جمره

زدھم، در یازدھم، دوازدھم و سی یان، در روزھایاز حاج یفرد چه چنانو اگر 
مکروه است تا اسباب و  یو یھا ماندگار شد، برا به خاطر زدن جمره ین منیسرزم

 به سر ببرد.] یدر من یید و خودش به تنھایمکرمه منتقل نما ی ش را به مکهیلوازم خو
اده بزند، تا یپ یوجود دارد، آن را با پا یگرید یکه پس از آن رم یی یو ھر رم
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وجود  یگرید ی، رمیپس از رم چه چنانبتواند پس از آن به دعا مشغول شود. و اگر 
نداشت، در آن صورت آن را به حالت سواره بزند، تا بتواند پس از آن، بدون پرداختن به 

 دعا، از آنجا برود.
د؛ ینما یسپر یر منیر غ، مکروه است که شب را دجمرات یرم یھا شبو در 

ب«را در  یان راه ساعتیمکه رھسپار شد، در م یسپس ھرگاه به سو د؛ یفرود آ »حمصّ

کعبه را ھفت  ی ، خانه»ان صفا و مروهیم یسع«و  »رمل«وارد مکه شود و بدون  آنگاه

ش از آن [در یگردد که پ یساقط م یدر صورت »سعي«و  »رمل«د. و یبار طواف نما
 ی، نه َرمل»طواف وداع«در  یعنینموده باشد؛ [ یش] رمل و سعین خویشیطواف پ

ان صفا و مروه وجود ندارد؛] یم ین طواف، سعیرا پس از ای؛ زیوجود دارد و نه ِاضطباع
ز ین» طواف صدر«ن ی] و ھمچنی[طواف خداحافظ» طواف وداع«ن طواف، یو بد

ت و مکان بستن احرام قایکه از خارج م یافراد ین طواف [برایند. و انجام ایگو یم
م یکه در مّکه مق یو ساکنان مکه و کسان یباشد؛ مگر بر اھال یند،] واجب میآ یم

 باشد. یطواف وداع واجب نم ھا، آن ھستند که بر
د و از آب آن [به یایو پس از طواف، دو رکعت نماز بگزارد؛ سپس به کنار چاه زمزم ب

رون بکشد؛ و رو یآب زمزم را از چاه ب توانست، خودش یستاده] بنوشد؛ و اگر میحال ا
دن ین بار در نوشید؛ و چندیراب نمایشتن را سیکعبه کند و از آب زمزم، خو ی به خانه

کعبه نگاه  ی خانه یآن، َنَفس بکشد [و آن را با چند نفس بنوشد؛] و در ھر بار به سو
ن امکان یا چه چنانزد؛ و اگر یز بریش نید؛ و اگر امکان داشت، از آن بر بدن خوینما

دن آن، ھر آنچه را که یش بکشد؛ و با نوشیوجود نداشت، با آن به صورت و سر خو
چنان بود که ھرگاه آب زمزم  بابن عباسرا عادت عبدالله یت کند؛ زیخواھد ن یم

ُ «گفت:  ین مید، چنینوش یم ل
َ
ماً نٰافِعاً وَّ ِرْزقاً ٰواِسعاً وَ َك اَللُّٰهمَّ ِاّ�ْ اَْسأ

ْ
ّ  ِعل

ِشٰفاءاً ِمْن لُكِ
پروردگارا! من از تو علم نافع و سودمند و «(مستدرک حاکم و مصنف عبدالرزاق)؛  »ٰداءٍ 

 .»را خواھانم یو مرض یماریاز ھر ب یفراخ و شفاء و بھبود یرزق و روز

ُ « د:یفرما یم ج امبریو پ
َ

آب «(ابن ماجه و مسند احمد)؛ » ٰماء َزْمَزَم لِٰما رُشَِب هل
 ».ده شودیآن نوش یاست که برا یزیھر آن چ یبرازمزم 

د و یایخانه کعبه ب ی دن آب زمزم، به کنار دروازهیو مستحب است که پس از نوش

ن یماب ی : در فاصله»ملتزم«و  -د یایب »ملتزم«دروازه را ببوسد؛ سپس به  ی آستانه
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را بر آن  شینه و صورت خویو س -کعبه قرار گرفته است  ی حجراالسود و دِر خانه
د؛ و با دعا و یخته نمایزان و آویکعبه آو ی خانه یھا خود را به پرده یبنھد؛ و ساعت

و  یوید و ھر آنچه را که از امور دنیو تضّرع نما یخداوند بلندمرتبه، زار یش به سویاین
 د:ین بگوید و چنیخواھد، دعا نما یم یاخرو

ْي َك اَللُّٰهمَّ ِانَّ ٰهٰذا بَيْتُ « ِ
َّ

ُ َ�تََقبَّْل اذل
َ

. اَللُّٰهمَّ َكٰما َهَديْتَِ�ْ هل ٰعالَِمْ�َ
ْ
 وَّ ُهًدي ِلّل

ً
تَُه ُمٰباَر�

ْ
َجَعل

َعْهِد ِمْن بَيْتِ 
ْ
َْعْل ٰهٰذا آِخُر ال

َ
ْ َو الٰ جت ؛ بِرمَْحَتِ َك ِمِ�ّ ْ ِْه َحيتّٰ تَْريٰض َعِ�ّ

َ
َعوَْد ِايل

ْ
يٰا َك َو اْرُزقِْ�َ ال

 َ�ْ امِحِ تو است که آن را از لحاظ ظاھر و  ی ن خانهیا یپروردگارا! به راست«؛ »اَرَْحَم الرّٰ
گاه نماز مسلمانان و مکان حّج آنان،  و از آنجا که قبله یباطن، پربرکت و نعمت داد

ا! یان است؛ بار خدایت جھانیھدا ی هیشان است، مایا ی بزرگ ساالنه ی کنگره یعنی
ن سفر را یر؛ و ایپس آن را از من بپذ ،یآن رھنمون ساخت یمرا به سو که ھمچنان

پس از  یق بده تا دوباره (باریات مگردان؛ بلکه به من توف خانه ین سفر من به سویآخر
ن پاک و مقّدس، ین سرزمیات ایوضات و معنویم و از فیایات ب خانه یگر) به سویبار د

 یرحمتت ا؛ به حق یو خشنود بشو یق، از من راضین طریاستفاده بکنم؛ و تا بد
 .»ن مھربانانیمھربانتر

شود.  یرفته میمکرمه، دعا در آن پذ ی است که در مکه یاماکن ی : از زمره»ملتزم«و 

[که آن را به مکه فرستاده بود]، نقل کرده که  /حسن برصي ی از نامه كامل بن مهامو 
 گفته است: یو

 شود: یرفته میدعا در پانزده مکان پذ
 کعبه؛ ی در طواف خانه -١
 در ملتزم؛ -٢
 زاب]؛یر ناودان رحمت [میدر ز -٣
 کعبه؛ ی در خانه -٤
 دن آب زمزم]؛یدر کنار زمزم [به ھنگام نوش -٥
 م؛یپشت مقام ابراھ -٦
 بر فراز کوه صفا؛ -٧
 بر فراز کوه مروه؛ -٨
 ان صفا و مروه؛یم یبه ھنگام سع -٩
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 در عرفات؛  -١٠
 ؛ین منیدر سرزم -١١

 /م از حسن برصيكامل بن مهانقل  -جمرات  یبه ھنگام رم -١٥و  ١٤، ١٣، ١٢
  -د. یان رسیبه پا

؛ سه روز پس از آنو  د قربانیروز عشوند:  یھا در مّدت چھار روز زده م و جمره
 ان شد.یشتر بیپ که ھمچنان

 پاک خدا ی مشاھده نمودن خانهم که دعا به ھنگام یشتر ذکر نمودین پیو ھمچن
 شود. یرفته میز پذین

باشد؛ البته در  یپاک و با برکت خداوند مستحب م ی و وارد شدن به درون خانه
اورد؛ و یرا ھم فراھم ن یت کسیکه [امکان داشته باشد و] اسباب آزار و اذ یصورت

را قصد کند  ییکعبه، ھمان جا ی مناسب است که به ھنگام وارد شدن به درون خانه
قرار دارد  یو یروکه در رو به  یا هیناح یعنیدر آنجا نماز گزارده است؛  ج امبریکه پ

که  یا ش قرار داده است؛ به گونهیخانه کعبه را پشت سر خو ی و حال آن که دروازده
باشد؛  سه ذراع یکیقرار دارد به نزد یو یرو که در روبه یوارین دین او و بیب ی فاصله
ش یوار نماز گزارد، رخسار خوید یکه به سو یدر آن مکان نماز بگزارد؛ و ھنگام آنگاه
ش او مشغول یآن بنھد و از خداوند، مغفرت و آمرزش بخواھد و به حمد و ستا را بر

ش خدا، یکعبه رفته و به حمد و ستا ی خانه یھا ھا و گوشه هیزاو یبه سو آنگاهشود؛ 

] مشغول اهللا اكرب» [ریتکب«] و سبحان اهللا» [حیتسب«]، ال اله اال اهللا» [لیتھل«گفتن 
د؛ یخواھد، از خداوند درخواست نما ی] میو اخرو یویدنشود و ھر آنچه را که [از امور 

ل و بزرگداشت یش، ادب و احترام و تجلیکه امکان دارد، در ظاھر و باطن خو ییو تا جا
 رد.یبگ یشتن الزم و ضروریکعبه را بر خو ی خانه

 ج امبریگاه نماز پیقرار دارد، جا دو ستون خانهن یکه در ب یسنگ سبز رنگو 
مردم  ی در آنجا نماز نگزارده است.] و آنچه که عامه ج امبریپ یعنینبوده است، [

 یکعبه است، امر ی خانه ی وارهید ی، ھمان قسمت باال»عروة الوثقی«ند که یگو یم
 ندارد. یه و اساسیچگونه پایداست که ھیبدعت و نوپ

 یکیاند و  نام نھاده» ایناف دن«قرار دارد و آن را  کعبه ی وسط خانهکه در  یخیمو 
است که تنھا  ین رفتارینھد، ا یکند و بر آن م یش را برھنه میعورت و ناف خوھا  آن از
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 یزند؛ چه رسد که علم و دانش و حکمت و فرزانگ یشان سرمیخردان و کژاند یاز ب
زند؛]  یسر نم ین رفتاریاز صاحبان خرد و دانشوران، چن یعنیداشته باشد؛ [

 گفته است. ل بن ھمامکما که ھمچنان
ش بازگردد، در آن صورت مناسب است یخو ی خانواده یو ھرگاه خواست که به سو

خانه  یکه صورتش به سو یگرد و در حال ش، به صورت عقبیخو طواف وداعکه پس از 
ه یت، گرین حالت و وضعیشود، در ھم یرون میکه از مسجد ب یاست، برگردد؛ و تا زمان

ن و ناراحت و یه درآورد؛ و بر فراق خانه، متأسف و غمگیحالت گر شتن را بهیا خویکند 

خارج  »الثنية السفيل« ی هیاز ناح »بني شيبة«مکرمه، از باب  ی اندوھناک باشد؛ و از مکه
 شود.

ن تفاوت که زن یھستند؛ با ا مردانبه سان  زنان، مناسک و اعمال حج یتمامو در 
را  یزیش چیتواند بر صورت خو یبرھنه کند؛ و زن مش را در حالت احرام ید سر خوینبا
 - یھمانند سقف گنبد -ر آن، دو تکه چوب قرار داشته باشد ید که در زیخته نمایآو

ن رو، زنان ید؛ [از ایش را از تماس با آن پوشش، منع نمایب، صورت خوین ترتیتا بد
باشد بپوشانند. و ده یچسبھا  آن که به رخ یا ش را با پوشانندهید صورت خوینبا

ش را به ھنگام یخو یشان را با چادر و نقاب بپوشند؛] صدایھا د صورتین نبایھمچن

ان صفا و مروه، یم یند؛ در سعیبلند نکنند؛ به ھنگام طواف، رمل ننما »تلبيه«گفتن 
ز برندارند، یو سرعت حرکت نکنند و خ ین] به تندین اخضریلیل سبز [میان دو میم

و با آرامش و  یو معمول یان صفا و مروه با حالت عادیم یسع یھا وطش یبلکه در تمام
را کوتاه گردانند؛ و ھا  آن سرشان را نتراشند، بلکه یمتانت حرکت کنند؛ و موھا

استالم حجراالسود، با مردان  یز بپوشند؛ و برایدوخته شده ن یھا توانند لباس یم
ھا  آن ک و ھم مرز نشوند و بایبسار نزددر استالم حجراالسود، ھا  آن ازدحام نکنند و با

 استالم حجراالسود به رقابت نپردازند. یبرا
ا پس از احرام یحّج، احرام بسته بود،  یض و نفاس برایدر حالت ح ی[و اگر زن

 یالحجه] از قاعدگ ی[روز ھشتم ذ »ترويه«شد و تا روز  یض و قاعدگیبستن، دچار ح
برود و تا وقت  ین منید و به سرزمیرا ترک نما طواف قدومپاک نشد، در آن صورت 

 د.یادا نما ارتیطواف زمناسک حج را به جز  یپاک شدن، تمام
 یزیر و نفاس و خون یض و قاعدگی، دچار حارتیطواف زپس از  چه چنانو اگر 
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ز یجا یو ید، در آن صورت برایوطن فرارس یمان شد، و زمان حرکت کردنش به سویزا
 یبر و یزی، چطواف وداعرا ترک کند؛ و به جھت ترک کردن  طواف وداعاست تا 
 گردد.] یواجب نم

بود؛ و  »حجّ مفرد«[احکام و مسائل]  یراد شد،] تمامیکه ا ین مباحث [و مطالبیو ا

برتر از  »حجّ قران«است؛ و  »حجّ متتّع«تر از  نیی، پایلت و برتریاز لحاظ فض »حجّ مفرد«

 است. »حجّ متتّع«

حّج فرض، احرام  ی: آن است که شخص تنھا برا»حجّ افراد«ا ی »مفردحجّ «[و 
نموده و از  یحّج، طواف و سع ین رو برایکند؛ از ا یت حّج فرض را میبندد و تنھا ن یم

ن یکند که ا یمناسک و اعمال حّج را آغاز م -» ةیوم التروی« -الحجه  یروز ھشتم ذ
را آنان یبرند؛ ز یھا به سر م احرامگاه است که در یحّج، مخصوص ساکنان مکه و کسان

 ندارند.] »حجّ متتّع«و  »حجّ قران«

 فصٌل 

ن :ُهوَ  ،الِقَرانُ 
َ
 :االِحَرامِ  َر�َعيَتِ  َصلَوةِ  بَعدَ  ُقوُل يَ �َ  :َوالُعمَرةِ  احلَجِّ  ِاحَرامِ  �َ بَ  َمعَ َ�  أ

ِر�دُ  إِ�ِّ  اَللَُّهمَّ «
ُ
ُهَما َواحلَجَّ  الُعمَرةَ  أ  ».ِم�ِّ  َ�َقبَّلُهَما وَ  يِل  َفيرَسِّ

ةَ  َدَخَل  فَإَِذا ؛يُليَبِّ  ُ�مَّ    ،َمكَّ
َ
َولِ  اثلَّالثَةِ  يِف  رُمُل يَ  ،اَشَواٍط  َسبَعةَ  الُعمَرةِ  بَِطَواِف  بََدأ

ُ
 األ

َواِف  َر�َعىَت  َص�ِّ يُ  ُ�مَّ  ؛فَقط   ُرجُ َ�  ُ�مَّ  الطَّ
َ

فا إِىل ًا ايً َدا�ِ  هِ يَعلَ  ُقومُ �َ  وَ  الصَّ  ايً ُملَبِّ  ُمَهلًِّال  ُمَكربِّ
وَ  هِبُط يَ  ُ�مَّ  ؛َسلَّمَ  وَ  هِ يَعلَ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ىلَعَ  ايً ُمَصلِّ 

َ
َ  وَ  الَمرَوةِ  �  ِتمُّ يُ �َ  �ِ لَ يالمِ  �َ بَ  سىَع �

 .اَشَواٍط  َسبَعةَ 
فَعاُل  َهَذه وَ 

َ
فَعاَل  ِتمُّ يُ  ُ�مَّ  لِلحجِّ  الُقُدومِ  َطَواَف  ُطوُف �َ  ُ�مَّ  .ُسنَّةٌ  ،َوالُعمَرةُ  ؛الُعمَرةِ  أ

َ
 احلَجِّ  أ

مَ  َكَما و َشاةٍ  ِذبحُ  هِ يَعلَ  وََجَب  الَعَقبَةِ  مَجَرةَ  انلَّحرِ  ومَ يَ  َر� فَإَِذا َ�َقدَّ
َ
 ،دَ�ِ  لَم فَإَِذا ؛بََدنَةٍ  ُسبعُ  أ

  ثََالثَةِ  امُ يَ فَِص 
َ
  َسبَعةِ   وَ  احلَجِّ  اَشُهرِ  ِمن انلَّحرِ  ومِ يَ  َ�ئ قَبَل  امٍ يّ أ

َ
 وَ  احلَجِّ  ِمنَ  الَفَراِغ  بَعدَ  امٍ يَّ �

ةَ  لَو   ُميِضّ  بَعدَ  بَِمكَّ
َ
َ�َها لَو وَ  ؛ق�التَّرشِ  امِ يَّ �  .َجازَ  فَرَّ
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 »]حّج ِقران«رامون ی[پ :فصل

اصطالح شرع و در  است؛» زیان دو چیجمع کردن م« یمعن: [در لغت به »قِران«

حّج و عمره ھر دو  یاحرامگاه]، براقات و ی، آن است که:] شخص [از ممقّدس اسالم

عمره و حج ھر دو احرام  یقات برایکه شخص از م -» حجّ قران«احرام ببندد. [و 

؛ »حجّ متتّع«باشد. و  یم »حجّ متتّع«و  - »حج مفرد«ا ی - »حجّ افراد«بھتر از  -بندد  یم

کند،  یع مان احرام حج و عمره جمیکه در م یبھتر است. و به آن کس »حجّ افراد«از 

 ند.یگو یم »قِران«، ان حّج و عمرهیو به جمع کردن م »قارن«

حّج و عمره  یقات برایب است که نخست از مین ترتیبد »حجّ قِران« یادا ی نحوهو 

َجَّ «د: ین بگویاحرام ببندد؛ و] پس از دو رکعت نماز احرام، چن
ْ
ُعْمَرَة َو احل

ْ
ْ اُِر�ُْد ال اَللُّٰهمَّ ِاِ�ّ

 ْ ُهٰما ِمِ�ّ
ْ
ُْهٰما يِلْ َو َ�َقبَّل ا! من عمره و حّج را ھر دو با ھم اراده دارم؛ پس یبار خدا«؛  »فَيرَِسّ

 .»ریآن دو را بر من آسان گردان و آن دو را از من بپذ

حج و عمره  یه، براید؛ [و با گفتن تلبی] بگو...لبيك اللهم لبيك» [هیتلب«پس از آن، 
 احرام بسته است.]

د و [در یمکرمه وارد شد، ابتدا به طواف عمره آغاز نما ی به مکه قارن یحاجگا و ھر
گر یش قرار داده و طرف دیر بغل راست خویش را در زیخو یک طرف ردایکه  یحال

کعبه] ھفت  ی در اطراف خانه -اضطباع  -ش افکنده است یچپ خو ی آن را بر شانه
رمل  یعنیبه صورت پھلوانانه راه رود [ د؛ و فقط در سه دور اول طواف،یدور طواف نما

دو رکعت نماز  آنگاهانجام دھد؛]  یو معمول یعاد یکند؛ و چھار دور آخر را به رفتار
ستد و دعا کند؛ یرون شود و بر فراز آن بایب» صفا« یطواف بگزارد؛ سپس به سو یبرا

د؛ و ی] بگو...كللهم لبيا لبيك» [هیتلب«] و ال اله اال اهللا» [لیتھل«] و اهللا اكرب» [ریتکب«

» مروه« ید و به سویاین بیی[از صفا] پا آنگاهسالم و درود بفرستد؛  ج بر رسول خدا
ع ین] ھروله کند [بدود و تند و سرین اخضریلی[م ل سبزیدو مان یحرکت کند؛ و در م

 ان صفا و مروه را کامل گرداند.یم یب، ھفت شوط سعین ترتیحرکت کند] و به ھم
 ز سّنت است.یموارد از افعال عمره ھستند؛ و عمره نن یو ا

» طواف قدوم«حّج،  یعمره [به اعمال حّج شروع کند؛ پس] برا یپس از سع آنگاه
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ان صفا و مروه بپردازد؛] و پس از آن، یدر م یحّج، به سع یبرا آنگاهرا انجام دھد؛ [و 
روز که در  یتا ھنگام شتر گذشت به اتمام برساند. [ویکه پ یلیاعمال حّج را با تفص

 یرود، در حالت احرامش باق یم ین منیبه سرزم -الحجة  یروز ھشتم از ذ - هیترو
گذشت به اتمام برساند؛ از » حّج مفرد«که در  یلیرا با تفص حّج قرانبماند؛ و اعمال 

عقبه  ی جمره ی؛ وقوف در عرفات؛ وقوف در مزدلفه؛ رمیدن در منیل: اقامت گزیقب
د یکه با ییسه گانه در روزھا یھا ؛ زدن جمرهیقربان؛ شب گذراندن در من دیدر روز ع

 د و ...]یع یارت در روزھایھا شود؛ طواف ز جمره یرم
را،  یواجب است تا گوسفند یرا زد، بر و عقبه ی جمرهد قربان، یو ھرگاه در روز ع

آن است؛ و از ھفت جز  یجزئ ک ھفتم بدنه:ید. [یرا ذبح نما یا ک ھفتم َبَدنهیا ی
افت، یذبح کردن ن یرا برا یوانیح چه چنانا گاو.] و اگر یعبارت است از شتر »: َبَدنه«

د قربان، و ھفت روز پس یدن عیش از فرا رسیحّج؛ پ یھا در آن صورت سه روز در ماه
ن ھفت روز را پس از یرد؛ اگر چه ایاز فارغ شدن از افعال و مناسک حج، روزه بگ

رد باز ھم درست است؛ و اگر یمکرمه روزه گ ی ق و در مکهیالتشرام یشدن ا یسپر
 ن ھفت روز را به صورت پراکنده گرفت، باز ھم درست است.یا ی روزه

د یدر روز ع عقبه ی جمره یواجب است تا پس از رم قارن یحاج[به ھر حال؛ بر 
 یبرا ینوجوب ذبح قرباد؛ و یرا ذبح نما یا گاویک ھفتم شتر یا یقربان، گوسفند، 

آوردن و جمع  یبه جا یاز خداوند بلندمرتبه برا ی، به جھت سپاسگزارِقران یحاج
 باشد. یان حّج و عمره میکردن م

ن کار از ید؛ و با ایا کوتاه نمایسرش را بتراشد  یوان قربان، مویو پس از ذبح ح
ذبح ش از یست که پیِقران درست ن یحاج یشود. و برا یرون میاحرام حّج و عمره ب

ا کوتاه نمودن یدن ید؛ و پس از تراشیا کوتاه نمایسرش را بتراشد  ی، مویوان قربانیح
پس  ییگردد؛ و عمل زناشو یش حالل میبرا ییزھا به جز عمل زناشویسر، تمام چ یمو

 شود. یش حالل میارت، برایاز انجام طواف ز
ن صورت یدر ا افت،ین یوان قربانیدن حیخر یرا برا یزی، چقارن یحاج چه چنانو 

باشد؛  روز عرفهن روز آن سه روز، یطور که آخر نیرد؛ ایام حج، سه روز را روزه بگیدر ا
ن یرد؛ تا بدیرا ھم روزه بگ گریھفت روز داش برگشت،  سپس ھرگاه به خانه و کاشانه

 کامل گردد. ده روزب یترت
سه روز قبل از افت، یذبح کردن ن یرا برا یوانی، حقارن یحاج، اگر یو به طور کلّ 
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در  یرد؛ و وید قربان و ھفت روز پس از فارغ شدن از افعال و مناسک حّج، روزه بگیع
ق یام تشریتواند تا پس از ا یخواست م یار است؛ اگر مین ھفت روز صاحب اختیگرفتن ا
 یتواند تا پس از بازگشت به سو یخواست م یرد و اگر ھم میمکرمه روزه بگ ی در مکه
 رد.یوزه بگاش ر خانواده

ن سه روز از او ید را روزه نگرفت و ایش از عی، سه روز پقارن یحاج چه چنانو اگر 
را  یوانیگردد تا حتمًا ح یواجب م ید، در آن صورت بر وید فرارسید و روز عیفوت گرد

 د.یذبح نما یقربان یبرا
افعال ش را پس از فارغ شدن از یخو ی روزه ی مانده یھفت روز باق چه چنانو اگر 

ن کارش یاش روزه گرفت، ا خانه و کاشانه یش از بازگشتن به سویو مناسک حج و پ
 باشد. یدرست م

مکرمه داخل  ی به مکه یحج و عمره احرام بست، ول یبرا یکس چه چنانو اگر 
ن عرفات و ین عرفات رفت، در آن صورت با وقوف در سرزمیسرزم ینشد و به سو

ز از یحّج قرآن ن یوان قربانی عمره را ترک نموده و حمکرمه، عمالً  ی داخل شدن به مکه
واجب  یعمره بر و یگردد؛ و به خاطر ترک نمودن عمره، َدم و قضا یساقط م یو
 گردد.] یم

 فصٌل 

ن :ُهوَ  ،اتَلَمتُّعُ 
َ
ِرمَ  أ  :اإلِحَرامِ  َر�َعيَتِ  َصَالةِ  بَعدَ  َ�يَُقوُل  .الِميَقاِت  ِمنَ  َ�َقط بِالُعمَرةِ  �ُّ

ِر�دُ  إِ�ِّ  اَللَُّهمَّ «
ُ
َها الُعمَرةَ  أ  ».ِم�ِّ  َ�َقبَّلَها وَ  يِل  فَيرَسِّ

ةَ  دُخَل يَ  َحىتَّ  ليَبِّ يُ  ُ�مَّ  لِ  ةَ يَ اتلَّلبِ  قَطعُ يَ  وَ  .لََها َ�يَُطوُف  ؛َمكَّ  ُ�مَّ  ؛هِ ي�ِ  رُمَل يَ  وَ  َطَوافِه بِاوَّ
َواِف  َر�َعيَتِ  َص�ِّ يُ  َفا �َ بَ  �َسىَع  ُ�مَّ  ؛الطَّ َفا ىلَعَ  الُوُقوِف  بَعدَ  َوالَمرَوةِ  الصَّ مَ  َكَما الصَّ  َسبَعةَ  َ�َقدَّ

و َرأَسه ُ�َلُِّق  ُ�مَّ  ؛اَشَواٍط 
َ
َ  لَم إَِذا ُ�َقرصِّ  أ   َحلَّ  وَ  َي الَهد ُسِق �

َ
 وَ  ؛ه�ِ غَ  وَ  اجِلَماِع  ِمنَ  َشئٍ  لُكُّ  هل

 َ  .َحَالالً  ستَِمرُّ �
  ،َي الَهد َساَق  إِن وَ 

َ
ِوَ�ةِ  يَومُ  َجاءَ  فَاَِذا ؛ُعمَرتِه ِمن تََحلَُّل �َ  ال  وَ  احلََرمِ  ِمنَ  بِاحلَجِّ  ِرمُ ُ�  ،الرتَّ

  ُرجُ َ� 
َ

و َشاةٍ  ِذبحُ  لَِزَمه ،انلَّحرِ  يَومَ  الَعَقبَةِ  مَجَرةَ  َرَ�  فَإَِذا ؛ِم�ٰ  إِىل
َ
إِن ؛بُدنَةٍ  ُسبعِ  أ

 ،دَ�ِ  لَم فَ
  ثََالثَةَ  َصامَ 

َ
ئِ  قَبَل  امٍ يَّ � إِن .اَكلَقاِرنِ  رََجعَ  إِذا َسبَعةً  وَ  انلَّحرِ  ومِ يَ  َ�ِ

 َحىتَّ  اثلََّالثَةَ  ُصمِ يَ  لَم فَ
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َ َ�عَ  ،انلَّحرِ  ومُ يَ  َجآءَ    وَ  َشاةٍ  بحُ ذِ  هِ يَعلَ  �َّ
َ

  وَ  َصومٌ  ِزئُهُ�  ال
َ

 .َصَدقَةٌ  ال

 »]حّج تمّتع«رامون ی[پ :فصل

عمره  یاحرامگاه، فقط برا قات وی، از مین که شخص حاجی: عبارت است از ا»متتّع«

ْ اُِر�َْد «د: ین بگویپس از خواندن دو رکعت نماز احرام، چن آنگاهاحرام ببندد؛  اَللُّٰهمَّ ِاِ�ّ
 ْ ٰها ِمِ�ّ

ْ
ْٰها يِلْ َو َ�َقبَّل ُعْمَرَة فَيرَِسّ

ْ
انجام عمره را دارم، پس آن را  ی ا! من ارادهیبار خدا«؛ »ال

 .»رین بپذم آسان گردان و آن را از میبرا
مکرمه  ی د؛ [و چون وارد مکهیبگو هیتلبمکرمه،  ی تا ھنگام وارد شدن به مکه آنگاه

ن [دور از ید و با اّولیعمره طواف نما ید؛] و برایحج، عمره نما یھا شد، در ماه
کند؛ » رمل«ه را قطع کند؛ و در [سه شوط اول طواف] یش، تلبی] طواف خویدورھا
ستاه است، ھفت یا صفادو رکعت نماز طواف بگزارد؛ سپس بعد از آن که بر فراز  آنگاه

سرش  ی؛ سپس مو-شتر گذشت یپ که ھمچنان -د ینما یان صفا و مروه سعیبار در م
 ی مکه یرا با خود به سو یوانیاست که ح ین در صورتید؛ البته ایا کوتاه نمایرا بتراشد 

 یرا با خود به سو یوانیو ح» یھد«رو ھرگاه ن یمکرمه روان نساخته است؛ [از ا
سر، از احرام عمره  یا کوتاه نمودن مویدن یمکرمه روان نساخته بود؛ با تراش ی مکه

، یو یره برایبا زنان گرفته تا غ یزھا از جماع و ھمبستریچ یگردد] و تمام  یحالل م
ن طور حالل و یھمالحجة]  یھشتم ذ یعنی، »هیترو«گردد؛ [و تا روز  یحالل و روا م

 یرا با خود به سو یوانیح چه چنانگردد؛ و اگر  یرھا [از احرام و محظورات آن] م
 شود. یش حالل نمیخو ی مکرمه روان ساخته بود، در آن صورت از عمره ی مکه

از احرام عمره  »متمتّع« یسر، حاج یا کوتاه نمودن مویدن ی[به ھر حال، با تراش
 ی مکه یرا با خود به سو یوانیاست که ح یحکم در صورت نیگردد؛ البته ا یحالل م

مکه روان  یرا با خود به سو یوانیح چه چناناگر  یاورده باشد؛ ولیذبح ن یمکرمه برا
 گردد. یش حالل نمیخو ی ساخته بود، در آن صورت از عمره

 نین فرد بدیا حّج تمّتع ی نحوهآورد،  یم یکه با خودش قربان یفرد یو به طور کلّ 
 ی به مکه یاحرام ببندد؛ سپس در حال عمره یقات فقط برایب است که: از میترت

مکرمه وارد  ی به مکه یاست؛ و چون فرد حاج یاش با و یوان قربانیمکرمه برود که ح
ش حالل ی، از احرام خوین طواف و سعید و با اینما یعمره طواف و سع یشد، برا
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ماند؛ و ھرگاه روز  یم یُمحرم باق -الحّجه  یم ذروز ھشت - هیروز تروگردد؛ بلکه تا  ینم
حّج احرام ببندد و اعمال و مناسک حّج را ھمانند  ید، در آن ھنگام برایه فرا رسیترو

ش را ذبح یخو یوان قربانی، حعقبه ی جمره یرمان برساند؛ و پس از یبه پا »مفرد«حّج 
احرام  -ن کار از ھر دو احرام ید؛ و با ایا کوتاه نمایسرش را بتراشد  یمو آنگاهد؛ ینما

 گردد. یحالل م -عمره و حج 
 یبرا -الحجه  یروز ھشتم ذ -ه یدن روز ترویش از فرارسی، پمتمّتع یحاجو اگر 

 ز است.ین کار، بھتر نیکه ا یین کارش درست است؛ تا جایحّج احرام بست، ا
ند؛ و یاقامت گزمکرمه  ی ده، در مکهیکه از احرام حالل گرد یو پس از آن، در حال

د؛ و در یکعبه را طواف نما ی تواند خانه یّسر شد، میش مین صورت ھر وقت که برایدر ا
ش را با جماعت در مسجدالحرام بگزارد؛] پس چون یخو ی گانه پنج ین مّدت، نمازھایا

حّج احرام  یبرا» حرم«ن ید، از سرزمی] فرا رس»يوم الرتوية[«روز ھشتم از ذوالحّجه 
برود؛ » یمن«ن یو به سرزم اورد]یب یبه جا» حّج مفرد«ببندد [و افعال حج را به سان 

ک یا شری ید قربان زد، بر او ذبح نمودن گوسفندیرا در روز ع عقبه ی جمرهو ھرگاه 
، به جھت وانیوجوب ذبح حگردد. [و  یا گاو الزم میک ھفتم شتر یشدن در 
ان حج و عمره یآوردن و جمع کردن م یبه جا یرتبه برااز خداوند بلندم یسپاسگزار

ام ین صورت [در اید، در ایذبح نما یقربان یرا برا یوانیباشد.] و اگر نتوانست ح یم
د قربان و ھفت روز پس از فارغ شدن از افعال حّج یدن عیش از فرا رسیحّج،] سه روز پ

سه روز را روزه نگرفت تا آن که  چه چنانرد؛ و اگر یروزه بگ - قارن یحاجھمانند  -
ک یک شدن در یا شریک گوسفند [ید، در آن صورت ذبح نمودن ید قربان فرا رسیروز ع

ز یجا یگر روزه گرفتن و صدقه دادن از ویگردد و د ین میا شتر] بر او متعیھفتم گاو 
، مهمکر ی ساکنان مکهرد. [ناگفته نماند که یگ یذبح را نم یست و روزه و صدقه جاین

لّ «ن یسرزم ی مردمان محدودهو  ن حرمیمردمان سرزم که در  یکسان یعنی - »حِ

 »حجّ متتّع«ا ی »حجّ قران«توانند  ینم -ھا سکونت دارند  ھا و احرامگاه قاتیداخل م

حجّ «شتر گذشت، یکه پ انجام بدھند. و چنان »حجّ مفرد«توانند  یفقط مھا  آن ند؛ وینما

 یکند و برا یت حّج را میحّج احرام بسته و تنھا ن یآن است که شخص، تنھا برا »افراد
ن یکند که ا یالحّجه، مناسک حّج را آغاز م ینموده و از روز ھشتم ذ یحّج، طواف و سع

برند  یھا به سر م قاتیھا و م است که در احرامگاه یحّج، مخصوص ساکنان مّکه و کسان
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 ندارند.] »تّعحجّ مت«و  »حجّ قران«و آنان 

 َفصٌل 

نَةِ  عِ يمَجِ  يِف  تَِصحُّ  وَ  .ُسنَّةٌ  ،اَلُعمَرةُ   .ِق �التَّرشِ  امَ يَّ اَ  وَ  انلَّحرِ  ومَ يَ  وَ  َعَرفَةَ  ومَ يَ  تَ�َرهُ  وَ  ؛السَّ
ن :تَُهايَّ فِ يكَ  وَ 

َ
ةَ  ِمن لََها ِرمَ �ُّ  أ إِنَّه ؛لِلَحجِّ  ِاحَراِمه خِبَالِف  احلِّلِّ  ِمن َمكَّ

ا وَ  .احلََرمِ  ِمنَ  فَ مَّ
َ
 أ

ِ  االفَايِقُّ 
َّ

ةَ  دُخليَ  لَم ياذل َ  وَ  ُطوُف �َ  ُ�مَّ  َقاِت يالمِ  ِمنَ  قََصَدَها إَِذا حِرمُ يُ �َ  ،َمكَّ  ُ�مَّ  ؛لََها سىع�
 .اهللاِ  حِبَمدِ  نَّاهُ يَّ بَ  َكَما ِمنَها َحلَّ  قَد وَ  ِلُق َ� 

 رامون عمره]ی[پ :فصل

: عمره یباشد؛ و در اصطالح شرع یم» ارتیدار و زید: «ی: در لغت به معنا»عمره«[
 گردد که عبارتند از: یبه چھار امر اطالق م

ِا�ََّما «د: یفرما یز مین ج امبریِت دخول در عمره است؛ و پیاحراِم ن احرام؛ -١
َْعٰماُل بِانِلّيّٰاِت 

ْ
 .»ھا است تیقبول و صّحت اعمال با ن«و مسلم)؛  ی(بخار »اال

ِ ﴿ د:یفرما یخداوند م کعبه؛ ی طواف خانه -٢  ب
ْ وَّفُوا [الحج:  ﴾٢٩ٱۡلَعتِيقِ  ٱۡ�َۡيتِ َوۡ�َطَّ

 .»خدا را طواف کنند یمیقد ی د خانهیو با« ]٢٩

َفا۞إِنَّ ﴿ د:یفرما یرا خداوند میز ان صفا و مروه.یدر م یسع -٣ ِمن  ٱلَۡمۡرَوةَ وَ  ٱلصَّ
ِۖ َشَعآ�ِرِ  ِاْسَعْوا فَاِنَّ اَهللا َكتََب «د: یفرما یز مین ج امبری؛ و پ]١٥٨[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

يْعَ  را خداوند ید؛ زیکن ین صفا و مروه سعیب«(مستدرک حاکم)؛  »َعلَيُْ�ُم السَّ
 .»را بر شما واجب کرده استھا  آن نیب یسع

ُْحِلْل «د: یفرما یم ج امبریپ سر؛ یا کوتاه کردن مویدن یتراش -٤ ْ َو يلْ َُقرِصّ  »َو يلْ
 .»دیایرون بیا کوتاه کند و از احرام بسرش ر یو مو«و مسلم)؛  ی(بخار

، جزو »کعبه ی طواف خانه«و » احرام: «یعنین چھار مورد، دو مورد آن یان ایاز م
و » ان صفا و مروهیم یسع: «یعنیگر آن، یند؛ و دو مورد دیآ یبه شمار م فرائض عمره

 گردند. یمحسوب م واجبات عمره ی ، از زمره»سر یا کوتاه نمودن مویدن یتراش«
آن، خداوند بلندمرتبه، درجات  ی لهیاست که به وس یو عمره از عبادات و اعمال
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با گفتار و کردار خود آن را  ج امبریکند. پ یبندگانش را باال برده و گناھانش را محو م

اَرٌة لِٰما بَيْنَُهمٰ «ق قرار داده و فرموده است: یمورد تشو ُعْمَرةِ، َكفّٰ
ْ
 ال

َ
ُعْمَرُة ِايل

ْ
، ی(بخار »ااَل

ن آن یاست که ب یگناھان ی عمره تا عمره، کفّاره«و ابن ماجه)؛  یی، نسایمسلم، ترمذ
 .»شود یدو انجام داده م

َفْقَر َو «د: یفرما یگر مید یثیو در حد
ْ
ُهٰما َ�نِْفٰياِن ال ُعْمَرِة، فَاِ�َّ

ْ
َِجّ َو ال

ْ
تٰابُِعْوا َ�ْ�َ احل

نُوَْب َكٰما َ�نيِْف  ةِ اذلُّ ِفضَّ
ْ
َهِب َو ال َِديِْد َو اذلَّ

ْ
ِكْ�ُ َخبَْث احل

ْ
حج و «)؛ ییو نسا ی(ترمذ »ال

 که ھمچنانبرند  ین میرا آن دو، فقر و گناھان را از بید؛ زیانجام دھ یدر پ یعمره را پ
 .»برد ین مید آھن و طال و نقره را از بیو زوا ی، ناخالصیدم آھنگر

شان، عمره را یو پس از وفات ا یز با ویصحابش ن، عمره انجام داده و اج امبریو پ
 اند.] آورده یبه جا

ک بار در عمر] سّنت [مؤّکده] است؛ [البته مشروط بر آن ی» [عمره«و [انجام دادن] 
 وجود داشته باشد.] حّج  یوجوب ادا یھا شرطکه 

ن و یح است؛ [و در عمره، روز و ماه معیو انجام دادن عمره در تمام سال، صح
د؛ یسال، عمره نما یروزھا یتواند در تمام یم گزار وجد ندارد، بلکه فرد عمره یمشّخص
مکروه ، قیتشر ین روزھایآخرتا نھم ذوالحّجه عمره از  ید توجه داشت که ادایالبته با

 باشد. یم یمیتحر
 یا ژهیگاه ویلت و جای، از ثواب و پاداش و فضعمره در ماه مبارک رمضان یو ادا

 باشد. یم ثواب حّج است؛ و پاداش عمره در ماه رمضان، به سان برخوردار 

ِانَّ ُ�ْمَرًة يِفْ َرَمٰضاَن َ�ْعِدُل «فرموده است:  ج د: رسول خدایگو بابن عباس
ةً  ن یچن ی. و بخار»عمره در ماه رمضان، برابر با حّج است یھمانا ادا«(مسلم)؛  »َحجَّ

ا قٰاَل فَاِنَّ ُ�ْمَرًة يِفْ «ت کرده است: یروا ْواً ِممّٰ
َ

ٌة اَْو � که عمره  یبه راست«؛ »َرَمٰضاَن َحجَّ
ن آمده است: یگر از مسلم چنید یتی. و در روا»نمودن در ماه رمضان، معادل حّج است

ًة َميِعْ « ًة اَْو َحجَّ عمره در ماه رمضان، معادل حّج،  یادا«؛ »َ�ُعْمَرٌة يِفْ َرَمٰضاَن َ�ْقيِضْ َحجَّ
 .]»ردن با من استا برابر حّج کی

، مکروه قیتشر ید قربان و روزھایروز عرفه، روز ععمره در  یو احرام بستن برا
 است.
انجام عمره را  ی که اراده ی[کس ب است که:ین ترتیعمره بد یت و چگونگیفیکو 
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برود، [و از آنجا » حّل «ن ید به سرزمی] در خود مّکه مکرمه بود، باچه چناندارد، اگر 

لّ «ن ین سرزمیعمره، احرام ببندد؛ و بھتر یبرا انة«است و پس از آن  میتنع، »حِ .] »جعرّ
احرام  َحرمآن، از  یکه در مکه ھستند، برا ید کسانیحج که با یبرخالف احرام برا
برود.  ن ِحّل یسرزمد به یعمره را دارد، با ی که به مکه ھست و اراده یببندند؛ [پس کس

 ید به َحَرم برود و از آنجا احرام ببندد؛ و فرقیرا داشت، با حّج  ی اراده چه چنانو اگر 
 ده باشد.]یا در آن اقامت گزیخود مکه باشد  یکند که او از اھال ینم

] و ھنوز به مکه وارد نشده است، پس یشخص آفاقکه از مّکه دور است [ یکس یول
احرام ببندد؛ سپس قات و احرامگاه ید از میھرگاه قصد داخل شدن به مکه را داشت با

سرش را  یمو آنگاهد؛ یان صفا و مروه نمایم یعمره، سع یطواف خانه کند و برا
 -شتر یپ که ھمچنانگردد؛  ین ھنگام، از عمره حالل مید] و در ایا کوتاه نمایبتراشد [

 م.یان نمودیآن را ب -ش خدا یبه حمد و ستا
قات احرام ببندد و غسل ید از میعمره داشته باشد، با ی اراده ی[پس ھرگاه کس

 د:ین بگوید و چنیت عمره نماین آنگاها وضو بستاند و دو رکعت نماز بخواند؛ یبکند 

ٰها ِمّ�ْ «
ْ
ْٰها يِلْ َو َ�َقبَّل ُعْمَرَة فَيرَِسّ

ْ
ْ اُِر�ُْد ال ا! من عمره را اراده یبار خدا«؛ »اَللُّٰهمَّ ِاِ�ّ

 .»ریرا از من بپذام؛ پس آن را بر من آسان گردان و آن  نموده
 هیتلب چون و د؛یبگو هیتلب -م یگفت حّج  احرام در که ھمچنان -آن  از پس

 است. شده ُمحرم گرید گفت،
د؛ یطواف نما ھفت دورکعبه  ی مکرمه وارد شد، در اطراف خانه ی و ھرگاه به مکه

ان آن در بحث یب که ھمچنان -د ینما یز ھفت دور سعیان صفا و مروه نیسپس در م
 حّج گذشت.

ا یش را بتراشد یسر خو یان رساند، مویان صفا و مروه را به پایدر م یو چون سع
رون یده و از احرام بیان رسیاش به پا ن امور را انجام داد، عمرهید؛ و ھرگاه ایکوتاه نما

 شده است.
وجود دارد؛ و  یمحظورات و ممنوعاتز به سان احرام حّج، یدر احرام عمره ن

 یفرد ین رو، برایباشد؛ از ا یم محظورات احرام حّج ، ھمانند م عمرهمحظورات احرا
ز ی، فسق و فجور، جنگ و ستییکه احرام عمره بسته است، الزم است تا از عمل زناشو

دوخته شده  یھا ن در حال احرام، لباسید؛ و ھمچنیز نمایو کشمکش و اختالف پرھ
مواد خوشبوکننده استفاده نکند؛  د؛ ازیش را نتراشد و کوتاه ننمایخو ینپوشد؛ موھا
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وانات نپردازد؛ و یش را کوتاه نکند؛ به شکار حیھا ش را نپوشاند؛ ناخنیسر و صورت خو
 د.یننما ییرا اشاره و راھنما یوانات ھم کسیشکار ح یبه سو
باشند و از خارج  یکه از مّکه دور م یافراد یبرا قات و مکان بستن احرام عمرهیم

ن یمع یھا ھا و احرامگاه قاتیند، ھمان میآ یانجام عمره م یھا برا قات و احرامگاهیم
 ی که در محدوده یقات افرادیقات احرام ببندند. و میاز م ین کسانیباشد. پس چن یم

لّ «ن یسرزم لّ « ی سکونت دارند، ھمان منطقه »حِ قات و احرامگاه یباشد؛ و م یم »حِ

لّ «سکونت دارند، ھمان منطقه  »حرم«ن یکه در سرزم یکسان »: ِحّل «باشد. و  یم »حِ

لّ «ن ین سرزمیقات و حدود حرم است. و بھترین میماب یا منطقه احرام،  یبرا »حِ

انة«است؛ پس از آن،  »تنعيم«  .»جعرّ
که  یافراد یباشد؛ البته برا یم سّنت مؤّکدهک بار در عمر، یو انجام دادن عمره، 

 مکرمه را داشته باشند. ی فتن به مکهر یبرا یو جسم یتوان مال
 -اد تکرار نمودن آن یه به ھنگام احرام، شرط است؛ و پس از احرام، زیو گفتن تلب

کعبه،  ی ن دور از طواف خانهیباشد؛ و با شروع نخست یمستحب م -ھمانند احرام حّج 
 د.یه را قطع نمایگفتن تلب

؛ بلکه پس از بستن »طواف وداع«وجود دارد و نه » قدوم«و در عمره، نه طواف 
 گردد.] یادا م یو ی که بکند، با آن، طواف عمره یاحرام، ھرگونه طواف

 :هیتنب

فَضُل  ُهوَ  وَ  ؛اجلُُمَعةِ  ومَ يَ  َواَ�َق  إَِذا َعَرفَةَ  ومُ يَ  ،امِ يَّ االَ  اَفَضُل  وَ 
َ
ةً  �َ َسبعِ  ِمن أ  �ِ غَ  يِف  َحجَّ

را ِمعَراِج  َصاِحُب  َرَواهُ  ؛مُجَُعةٍ   َسلَّم وَ  هِ يَعلَ  اهللاُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسولِ  َعن َصحَّ  قَد وَ  .بَِقوهِل  ةِ يَ ادلِّ
ةً  �َ َسبعِ  ِمن اَفَضُل  ُهوَ  وَ  مُجَُعةً  َواَ�َق  إَِذا َعَرفَةَ  ومُ يَ  ،امِ يَّ االَ  اَفَضُل  :قَاَل  اَنَّه  يِف  َذَكَره .َحجَّ
رِ 

َ
َحاِح  دِ �جت ا بَِعَالَمة الصِّ   َكَذا وَ  ؛الُمؤطَّ

َ
 .الَك�ِ  َشاِرحُ  هيَعلَ  اهللا رمََحة ليَِع �الزَّ  قَاهل

ةَ  َوالُمَجاَوَرةُ   ِت يابلَ  حِبُُقوقِ  امِ يَ القِ  ِلَعَدمِ  ؛َ�َعاىل اهللاُ  رمَِحَهُ  َفةَ يَحنِ  ايَِب  ِعندَ  َمكُروَهةٌ  ،بَِمكَّ
 .َ�َعاىل اهللاُ  رمَِحَُهَما َصاِحبَاه الَكَراَهةَ  َ�ىَف  وَ  .َواحلََرمِ 

 یادآوری
ُمقارن گردد؛ و  روز جمعهکه با  یاست؛ البته در صورت روز عرفه  ،ن روزھایبرتر

معراج «کتاب  ی سندهین را نویر جمعه است. ایدر غ ھفتاد حّج برتر از  ین روزیچن
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ده یبه صّحت رس ج امبر اکرمیاز پ یت نموده است: و به راستین قولش روایبا ا »الدراية

ةٍ اَفَْضُل «اند:  که فرموده َيّٰاِم، يَْوُم َعَرفَة، ِاٰذا ٰواَ�َق مُجَُعًة؛ َو ُهَو اَفَْضُل ِمْن َسبِْعْ�َ َحجَّ
ْ

؛ »اال
ن یکه با روز جمعه مقارن شود؛ و چن ین روزھا، روز عرفه است؛ البته در صورتیبرتر«

 .»ر جمعه] استیبرتر از ھفتاد حّج [در غ یروز

 »موطأ« ی با نشانه »جتريد الصحاح«در  ث راین حدی، ا»معراج الدراية« ی سندهیو نو
 ان کرده است.یز آن را بین -شارح کنز الدقائق  - یلعیزذکر کرده است؛ و 

 ی به مکه یو ھمجوار یگیو ھمسا یکیمجاورت و نزد /فهیدگاه امام ابوحنیو از د

رم«ن یرا [امکان دارد که] حقوق خانه و سرزمیباشد؛ ز یمکرمه، مکروه م [به نحو  »حَ

و امام  /وسفیامام ابو یعنیاحسن] ادا و انجام نشود؛ و از نظرگاه دو شاگرد امام، 
 باشد. یمکرمه، مکروه نم ی به مکه ی، مجاورت و ھمجوار/محمد



 

 
 
 
 
 

 یات [حّج و جزایرامون جنایباب: پ
 ها] آن



 

 
  الِجَناَیاِت  َباُب 

  ةُ يَ َواثلَا�ِ  ؛احلََرمِ  ىلَعَ  ِجنَايَةٌ  وَ  اإلِحَرامِ  ىلَعَ  ِجنَايَةٌ  :�ِ قِسمَ  ىلَعَ  ،ِ�َ 
َ

تَصُّ  ال
َ

 .بِالُمحِرمِ  خت
قَسامٍ  ىلَعَ  الُمحِرمِ  ةُ يَ ِجنَا وَ 

َ
 نِصُف  :ِ�َ  وَ  ؛َصَدقَةً  يُوِجُب  َما ِمنَها وَ  ؛َدًما يُوِجُب  َما ِمنَها :أ

 وَ  .دِ يالصَّ  َجَزاءُ  :ِ�َ  وَ  ؛الِقيَمةَ  يُوِجُب  َما ِمنَها وَ  ؛َذلَِك  ُدونَ  يُوِجُب  َما ِمنَها ؛وَ  بُرٍّ  ِمن َصاٍع 
دِ  اجلََزاءُ  تََعَددُ �َ   .�َ الُمجِرمِ  ْ�َ لِ تِ االقٰ  بَِتَعدُّ

و ُعضًوا بَاِلغٌ  ُ�ِرمٌ  َطيََّب  لَو َما :ِ�َ  ؛َدًما تُوِجُب  فَالَّيِت 
َ
و اءٍ حِبَنَّ  َرأَسه َخَضَب  أ

َ
َهنَ  أ  ادَّ

وِه وَّ  بَِز�ٍت 
َ

و �
َ
و ًطايْ َ�ِ  لَبَس  أ

َ
و اَكِمًال  يَوًما َرأَسه َسرَتَ  أ

َ
و َرأِسه ُر�عَ  َحلََق  أ

َ
و ِمهِ جَ َ�ْ  أ

َ
َحدَ  أ

َ
 أ

و هِ يإِبَط 
َ
و اَعَ�تَه أ

َ
و َرَ�بَتَه أ

َ
ظَفارَ  َقصَّ  أ

َ
و بَِمجِلٍس  هِ يرِجلَ  وَ  هِ يدَ يَ  أ

َ
و ًدايَ  أ

َ
و رِجالً  أ

َ
 تََركَ  أ

ا َواِجبًا مَ  ِممَّ خذِ  يِف  وَ  ؛انُهيَ �َ  َ�َقدَّ
َ
 .ُحُكوَمةٌ  َشاِر�ِه أ

َدقَةَ  تُوِجُب  َوالَّيِت  و بُرٍّ  ِمن َصاٍع  بِِنصِف  الصَّ
َ
قَلَّ  َطيََّب  لَو َما :ِ�َ  ؛َمِتهي�ِ  أ

َ
و ُعضوٍ  ِمن أ

َ
 أ

و َ�ِيًطا لَِبَس 
َ
َقلَّ  َرأَسه ىَ�طَّ  أ

َ
و يَومٍ  ِمن أ

َ
قَلَّ  َحلََق  أ

َ
و َرأِسه ُر�عِ  ِمن أ

َ
 َكَذا وَ  ُظفًرا قَصَّ  أ

  َصاٍع  نِصُف  ُظفرٍ  ِللُكِّ 
ّ

ن إِال
َ
قَةٍ  َكَخمَسةٍ  ِمنهُ  َشآءَ  َما نُقُص يفَ  َدًما الَمجُموعُ  تَبلُغَ  أ و ُمتََفرِّ

َ
 أ

و لِلُقُدومِ  َطاَف 
َ
درِ  أ ُب  وَ  ُ�ِدثًا لِلصَّ ِ

َ
و ؛ُجنُبًا َطاَف  لَو وَ  َشاةٌ  جت

َ
 َطَواِف  ِمن َشوًطا تََركَ  أ

درِ  قَلِّه ِمن َشوٍط  ِللُكِّ  َكَذا وَ  الصَّ
َ
و أ

َ
 لَم َماي�ِ  َحَصاةٍ  ِللُكِّ  َكَذا وَ  اجِلَمارِ  یإَِحد ِمن َحَصاةً  أ

  ومٍ يَ  َرْ�َ  بلُغيَ 
َّ

ن إِال
َ
و َشآءَ  َما نُقُص يَ �َ  َدًما بلُغَ يَّ  أ

َ
َ  ؛بُِعذرٍ  َحلََق  أ

َ
َ خت بِح  �َ بَ  �َّ وِ  اذلِّ

َ
قِ  أ  اتلََّصدُّ

صُوٍع  بِثََالثَةِ 
َ
و �َ َمَساكِ  ِستَّةِ  ىلَعَ  أ

َ
  ثََالثَةِ  امِ يَ ِص  أ

َ
 .امٍ يَّ �

قَلَّ  تُوِجُب  َوالَّيِت 
َ
و قَملَةً  َ�تََل  لَو َما :فَِ�َ  ؛َصاٍع  نِصِف  ِمن أ

َ
ُق  ؛َجراَدةً  أ  .َشاءَ  بَِما َ�يَتََصدَّ

ُمه ؛َصيًدا َ�تَل لَو َما :فَِ�َ  ؛الِقيَمةَ  تُوِجُب  َوالَّيِت  نِ  َ�يَُقوِّ
َ

و َمقتَِله يِف  َعدال
َ
 ؛ِمنهُ  قَِر�ٍب  أ

إِن
وِ  َذحَبَه وَ  شرَتَاهُ اِ  َشاءَ  ناِ  اخِليَارُ  فَلَهُ  َهديًا بَلََغت فَ

َ
َق  وَ  َطَعاًما یرَت اشْ  أ  فَِق�ٍ  ِللُكِّ  بِه تََصدَّ

و؛ َصاٍع  نِصُف 
َ
قَلُّ  فَُضَل  إِن وَ  ؛وًمايَ  ِمسِك�ٍ  لُكِّ  َطَعامِ  َعن يَوًما َصامَ  أ

َ
 ؛َصاٍع  نِصِف  ِمن أ

َق  و ؛بِه تََصدَّ
َ
ُب  وَ  ؛وًمايَ  َصامَ  أ ِ

َ
ِ  ِشهِ �رِ  بِنَتِف  وَ  َ�َقَص  َما َمةُ ي�ِ  جت

َّ
  ياذل

َ
 وَ  َشعِره وَ  بِه �ُ طِ يَ  ال

  ُعضوٍ  قَطعِ 
َ

ُب  وَ  ؛بِه االِمِتنَاعُ  منَُعهُ يَ  ال ِ
َ

 َكرسِ  وَ  ِشه�رِ  نَتِف  وَ  قََوائِِمه بَعِض  بَِقطعِ  َمةُ يالقِ  جت
  وَ  ؛ِضهيبَ 

َ
بُعِ  بَِقتِل  َشاةٍ  َعن اَوزُ ُ�َ  ال   َصاَل  إِن وَ  ؛السَّ

َ
  وَ  ؛بَِقتِله ءَ يَش  ال

َ
ومُ  ِزئُ ُ�  ال  بَِقتِل  الصَّ
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  وَ  احلََرمِ  دَ يَص  احلََاللِ 
َ

ا َس يلَ  وَ  بِنَفِسه انلَّابِِت  َشَجَرةِ  وَ  احلََرمِ  ِش يَحشِ  بَِقطعِ  ال  نِبتُهُ يُ  ِممَّ
  قَطُعه وَ  احلََرمِ  ِش يَحشِ  َريعُ  َحَرمَ  وَ . َمةُ يالقِ  بَِل  ؛انلَّاُس 

َّ
ةَ  اإلِذَخرَ  ِإال

َ
 .َوالَكمأ



 

 
 ها] آن یات [حّج و جزایرامون جنایباب: پ

 ینھ حرم؛ و عبارت است از ارتکاب آنچه که از آن در »تیجنا«جمع »: اتیجنا[«
ه یرا انجام بدھد، فدھا  آن از یکیشخص، در حال احرام،  چه چنانبه عمل آمده است و 

 گردد.] یا دادن طعام به مستمندان و ... بر او واجب میا گرفتن روزه ی
 گردد: یم می[در حّج و عمره] به دو قسم تقس» تیجنا«
ا یشده است؛  یارتکاب آنچه که در حال احرام از آن نھ یعنی[ ت بر احرام؛یجنا -١

ش، یگر، عبارت از آن است که شخص ُمحرم، در حال احرام خوید یریبه تعب
ت در افعال و مناسک حج و یاز محظورات حج گردد؛ با جنا یمرتکب محظور

ا یر انداختن فرض یب؛ و به تأخیعمره؛ ھمانند: ترک واجب؛ مراعات نکردن ترت
 واجب از وقت آن.]

 .»َحرم«ن یت بر سرزمیجنا -٢
شخص ُمحرم اختصاص ندارد، [بلکه شخص ُمحرم و  ، بهن حرمیت بر سرزمیجناو 

 ی، عبارت از آن است که، کس»حرم«ت بر یکسان است. و جنایرمحرم در آن برابر و یغ
 ییا راھنمایآن،  یا اشاره نمودن به سوید؛ با کشتن شکار، یقصد شکار حرم را بنما

، با قطع کردن دیاه آن تعّرض نمایا گیبه درخت حرم  ین که کسیا ایکردن بر شکار، 
 کن ساختن آن.] شهیا ری

 گردد: یم مین نوع تقسیزند، به چند یشخص ُمحرم سر م ی هیکه از ناح یتیو جنا
ا یک ھفتم شتر یا ی[گوسفند » دم«است که با ارتکاب آن،  یتیجنا ھا، آن از یبرخ

واجب  یا است که با ارتکاب آن، صدقه یتیجنا ھا، آن از یگردد؛ و برخ یگاو] واجب م
 مت آن] است.یا قی[ نصف صاع از گندمآن،  ی گردد؛ که اندازه یم

 کمتر از نصف صاع از گندم یزیچاست که با ارتکاب آن،  یتیجنا ھا، آن از یو برخ
 یتیجنا ھا، آن از یگرداند؛ و برخ یک مشت از گندم] را واجب می ی [ھمانند صدقه

گردد. و آن عبارت است از:  یواجب م مت و بھاءیپرداخت قاست که با ارتکاب آن، 
گر در کشتن یکه دو شخص ُمحرم با ھمد ی. و در صورتریکشتن نخج ی هیپرداخت فد

شود [و بر  یز متعّدد میه نیر مشارکت داشته باشند، در آن صورت پرداخت فدیک نخجی
 گردد.] یکامل، واجب م یک جزایک از آن دو نفر، یھر 
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ا گاو] واجب یک ھفتم شتر یا ی[گوسفند » دم« که با ارتکاب آن، یتیجنا«و 
 ، عبارت است از:»گردد یم

ش را ھمچون ران، ساق، یبدن [خو یاز اعضا یھرگاه شخص محرم، عضو کامل -١
از انواع مواد  یزد؛ [با ھر نوع یی] خوشبویبازو، صورت و سر را بدون عذر

، معّطر ساخته ییرا که به خوشبو یا ن اگر جامهیکه باشد. و ھمچن ییخوشبو
فرمود:  ج امبرید: پیگو بابن عمرد. یک روز کامل پوشیشده بود، به مّدت 

ُه َزْ�َفٰراُن اَْو َورٌْس « ِبُسْوا ِمَن اثِلّٰياِب َشيْئاً َمسَّ
ْ
، مسلم، ابوداود و ی(بخار »َو الٰ تَل

 .»د بپوشدیو لباس آغشته به زعفران و ورس را نبا«)، یینسا
که در حال احرام، از شترش افتاد و گردنش شکست  یشخص ی درباره ج امبریو پ

ِقٰياَمِة ُملَِبّياً «و مرد، فرمود: 
ْ
َسُه، فَاَنُِّه ُ�بَْعُث يَْوَم ال

ْ
ُرْوا َرأ َِمّ ٰ ختُ َِنُّطوُْه َو ال

ُ
، ی(بخار »الحٰت
د؛ چون او در روز ید و سرش را نپوشانیخوش به او نزن یبو«)؛ ییمسلم، ابوداود و نسا

 .]»شود یان مبعوث میک گویلبامت، یق
 د.یرنگ و خضاب نما» حناء«ش را با یا سر خوی -٢
 د.یر آن، چرب نمایشتن را با روغن و غیا خوی -٣
 ا لباس دوخته شده بپوشد.ی -٤
 ش را بپوشاند.یک روز کامل، سر خویا به مّدت ی -٥
ا برکند. [و اگر یش را بتراشد یش] خویک چھارم ریا یسر [ یک چھارم مویا ی -٦

بر  ین که حشرات موذید؛ مانند ایتراش یسرش را به جھت عذر چه چنان
را  یخواھد گوسفند یار است؛ اگر میدا شده بود، پس او صاحب اختیسرش پ

ر را خوراک بدھد. و یا شش مستمند و فقیرد، یا سه روز را روزه بگیذبح کند، 
لو و شصت گرم یک صاع معادل سه کی - نصف صاعر، یھر مستمند و فق یبرا
 مت آن بدھد.]یا قیاز گندم  -

ک چھارم یا یش را بتراشد و حجامت کند؛] یحجامتگاه [خو یک چھارم مویا ی -٧
ک یا یشرمگاھش، و  ی هیناح یک چھارم مویا یش ، یھا ربغلیاز ز یکی یمو

 از انحاء،] برکند. یا به نحویش را بتراشد [یگردن خو یچھارم مو
د. [و یک مجلس کوتاه نمایش را در یخو یو ھر دو پاھر دو دست  یھا ا ناخنی -٨

ھر دو دست و ھر دو پا را در چند مجلس کوتاه نمود،  یھا ناخن چه چناناگر 
 گردد.] یالزم م یبر و »دم«چھار در آن صورت 



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٦٤٦

َوَ� َ�ۡلُِقواْ ﴿ د:یفرما ید. [خداوند میک پا را کوتاه نمایا یک دست ی یھا ا ناخنی -٩
ٰ َ�ۡبلَُغ  د تا یخود را نتراش یو سرھا« ]١٩٦[البقرة:  ﴾ۥۚ َ�ِلَّهُ  لَۡهۡديُ ٱرُُءوَسُ�ۡم َح�َّ

، بر حرمت کوتاه ینظران اسالم . و علماء و صاحب»به قربانگاه خود برسد یھد
 اند.] شخص محرم، اجماع کرده یکردن ناخن برا

 د.یترک نما -اشاره رفت  ھا بدانتر شیکه پ -از واجبات حج را  یا واجبی -١٠
، آن است »حکومت عدل[«وجود دارد؛ » حکومت عدل«ل، یو در کوتاه کردن سب

ش چه یر یک چھارم مویل از یسب یزان مویدادگر و عادل، نگاه کند که م یکه فرد
 پرداخت شود.]» دم«به ھمان اندازه، از  آنگاهاندازه است، 

آن صدقه، نصف صاع  ی گردد و اندازه یکه با ارتکاب آن، صدقه واجب م یتیجنا«و 
 ، عبارت است از:»مت آن استیا قیاز گندم 

 د.یک عضو را خوشبو نمایھرگاه شخص محرم، کمتر از  -١
 ک روز بپوشد.یدوخته شده را کمتر از  ی ا جامهی -٢
 ک روز بپوشد.یش را کمتر از یا سر خوی -٣
 ش را بتراشد.یش] خویا ریر [س یک چھارم مویا کمتر از ی -٤
[که از  یھر ناخن ین براید. و ھمچنیک ناخن را کوتاه نمایا شخص محرم، ی -٥

مت آن] یا قید نصف صاع از گندم [یکند]، با یدست و پا کوتاه م یھا ناخن
ک یوجوب  ی کوتاه شده، به اندازه یھا صدقه بدھد؛ مگر آن که مجموع ناخن

تواند از آن کم  یخواھد م یآنچه را که م برسد؛ پس در آن صورت ھر» َدم«
 را کوتاه نموده است.ھا  آن د؛ ھمانند پنج ناخن که به صورت پراکنده،ینما

[طواف وداع] را بدون وضو انجام بدھد. و » صدر«و طواف » قدوم«ا طواف ی -٦
 گردد. یانجام داد، ذبح گوسفند واجب م یاگر آن را در حال جنابت و ناپاک

ن ید؛ و ھمچنی[طواف وداع] را ترک نما» صدر«طواف  یھا وطک شوط از شیا ی -٧
 یھا ترک ھر شوط از شوط یترک ھر شوط از حداقل طواف صدر [و برا یبرا
 گردد. یان صفا و مروه] صدقه الزم میم یسع

ن ید. و ھمچیسه گانه را ترک نما یھا زهیاز سنگر یکیاز  یا زهیا زدن سنگری -٨
گردد؛ البته در  یجمره]، صدقه الزم م یھا زهیزه [از سنگریترک ھر سنگر یبرا

زان یک روز نرسد؛ مگر آن که به میجمرات  یرم ی که به اندازه ییھا زهیسنگر
تواند از آن کم  یخواھد م یبرسد که در آن صورت ھر آنچه را که م» دم«وجوب 
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 د.ینما
 ا ُمحرم نباشد.]یش را بتراشد؛ [خواه آن فرد ُمحرم باشد یسر خو یا موی -٩

 د.یش را کوتاه نمایخو ریغ یھا ا ناخنی -١٠
عذر،  یا از رویاستفاده نمود؛  ییعذر، از مواد خوشبو یاز رو چه چنانو اگر  

ن که ید، [مانند ایسرش را تراش یعذر، مو یا از روید و یدوخته شده پوش ی جامه
ن طور که اگر خواست یمختار است؛ ا یدا شده بود،] پس ویبر سرش پ یحشرات موذ

سه صاع [از  ی ر را به اندازهیا شش نفر مستمند و فقید؛ یرا ذبح نما یتواند گوسفند یم
ا یر، نصف صاع از گندم یھر نفر مستمند و فق یمت آن] خوراک بدھد؛ [برایا قیگندم 

 رد.یا سه روز را روزه بگیمت آن بدھد؛] و یق
، عبارت »گردد یکمتر از نصف صاع واجب م یا که با ارتکاب آن، صدقه یتیجنا«و 

 است از:
خواھد صدقه بدھد. [و اگر  یرا بکشد، در آن صورت ھر چه م یا ملخیھرگاه شپش 

ک مشت از طعام صدقه بدھد؛ ین دو نوع را کشت، یا سه عدد از ایا دو ملخ یدو شپش 
 ن تعداد افزود، نصف صاع از گندم صدقه بدھد.]یو اگر بر ا

، عبارت است از آن »گردد یمت واجب میکه با ارتکاب آن، پرداخت ق یتیجنا«و 
 که:

ن رو ھرگاه شخص ُمحرم، یرا به قتل برساند؛ [از ا یریھرگاه شخص ُمحرم، نخج
آن  یا به سوید و یا آن را ذبح نمایرا شکار کند؛  یو وحش یابانیوانات بیاز ح یرینخج

 یآن بر ومت یو اشاره کند، پس ق یید راھنمایرا بر مکان ص یا شکارچیاشاره کند و 
 .]یرخوردنیا غیباشد  ید، خوردنیده است؛ خواه صیواجب گرد

 یا در مکانیکه در آن شکار شده است،  یدر مکان دو فرد عادل و دادگررا » دیص«و 
وان ی[ح» یَھد«ک ی ید به بھایمت صیند؛ پس اگر قینما یگذار متیک بدان، قینزد

ن طور که اگر خواست یاد، در آن صورت شخص ُمحرم مختار است؛ ی] رسیقربان
ا اگر ھم ید؛ و ین حرم] ذبح نماینموده و آن را [در سرزم یداریرا خر یتواند ھد یم

د و ینموده و آن را بر فقرا و مستمندان صدقه نما یداریرا خر یتواند خوراک یخواست م
تواند به  یا اگر خواست می، نصف صاع از گندم بدھد؛ و یر و مستمندیھر نفر فق یبرا
در  چه چنانرد. و اگر یک روز روزه بگیرد، یگ یر تعّلق میکه به فق یھر نصف صاع یجا
مختار است؛ اگر خواست آن را  یماند، در آن صورت و یان، کمتر از نصف صاع باقیپا
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 رد.یک روز را روزه بگیآن،  یتواند به جا ید و اگر ھم خواست میصدقه نما
د، پس او مختار ینرس» یھد«ک ی یبھا ی د به اندازهیمت صیق چه چنان[و اگر 

نموده و آن را صدقه بدھد؛ و اگر ھم  یداریرا خر یتواند خوراک یاست؛ اگر خواست م
 رد.]یک روز کامل روزه بگیھر نصف صاع،  یتواند به جا یخواست م

ا یآن را برکند و  یا مویکند و  یرا که با آن پرواز نم دیص یپرھاکه  یو در صورت
ناقص نکند که نتواند از  یا از آن را قطع کند که با قطع آن عضو، او را به گونه یعضو

باشد که  یواجب م یپرداخت نقصان ید، در آن صورت بر ویخودش دفاع کند و فرار نما
ده شدن،  یش از زخمید پیمت صیاگر ق یعنیوان به وجود آورده است؛ [یمت حیدر ق

بود، در آن صورت ضامن پرداخت  ھزار تومانھفت شدن،  یو پس از زخم ھزار تومان
 شود.] یم سه ھزار تومان

آن و شکستن تخم  ید، برکندن پرھایص یاز دست و پاھا یو با قطع نمودن برخ
را  یدیشخص محرم، ص چه چناناگر  یعنیگردد؛ [ یواجب م متیپرداخت قآن، 
ھا،  ن صورتید، در ایش را قطع نمایاز اعضا یکیا یآن را برکند،  یا موھایکند،  یزخم

 وان به وجود آورده است.یمت حیشود که در ق یم یضامن نقصان
را  یدیص یا پاھایرا َکند،  یا پرنده یشخص ُمحرم، پرھا چه چنانن اگر یو ھمچن

ناقص گرداند که نتواند از خودش دفاع  یا وان را به گونهین کارش حیقطع نمود، و با ا
د را بپردازد. و اگر شخص محرم، یمت کّل صید قیاد، در آن صورت بیکند و فرار نما

مرده  یا ان تخم، جوجهیاز م چه چناند را شکست، در آن صورت اگر یص یھا تخم
ان تخم، یگردد؛ و اگر در م یواجب م یآن بر و ی مت زندهیرون آمد، در آن صورت قیب

 شود.] یواجب م یبر و مت تخمیقوجود نداشت، تنھا  یا جوجه
مت جزاء و یقد یشود،] نبا ی[که گوشتشان خورده نم وانات درندهیکشتن حو با 

وانات یشخص محرم، ح چه چناناگر  یعنیشتر گردد. [یب ک گوسفندی، از آن ی هیفد
شود را به قتل رساند، در آن صورت با  یکه گوشتشان خورده نم یواناتیگر حیا دیدرنده 

تکار واجب یزاء بر فرد جناشود، ج یوانات درنده که گوشتشان خورده نمیکشتن ح
 شتر گردد.]یک گوسفند بید از یه، نباین اجزاء و فدیمت ایگردد و ق یم

ور شد و او [به خاطر دفاع از جان  بر شخص محرم حمله یا وان درندهیو اگر ح
گردد. و ھرگاه فرد  یواجب نم یاز جزاء بر و یزیش] آن را کشت، در آن صورت چیخو

ا ید و یَحَرم را قطع نما یاھان و درختان خودرویا گیرُمحرم، شکار َحَرم را بکشد و یغ
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اند، قطع و  را نکاشتهھا  آن ست و] مردمین یت کسیکه [در مالک یاھان و درختانیگ
کند،  یت نمیگرفتن روزه کفا ھا، آن یه و جزایفد ید، در آن صورت برایکن نما شهیر

 ردازد.را بپھا  آن متید قیبلکه با
اه یحرام است، مگر گھا  آن کن ساختن شهیاھان حرم و قطع و ریو چراندن گ

 یاھیگ»: اذخر«که چراندن و قطع نمودن آن دو، درست است. [و » قارچ«و » اذخر«
ا زرد و تندبو است. یرنگ  ز و سرخیش ریھا ک که برگیبار یھا است خوشبو و با شاخه

خ آن را یباشد. و ب یده برگ مییخ آن، ستبر و ساید و بیسف یھا شکوفه یاه، داراین گیا
ک قسمت یبه  یند. و در فارسیشو یند و با آن، دست میگو یم» غسول« یدر زبان عرب

 ند.]یگو یز بدو مین» کاه مکه«و » اهیگور گ«ند. و یگو یم» خ واالنیب«ا ی» واالن«آن 

  فصٌل 

  وَ 
َ

ةٍ  وَ  ُغَراٍب  بَِقتِل  يَشءَ  ال
َ
 وَ  نَمٍل  وَ  َ�ُعوٍض  وَ  َ�ُقورٍ  لَكٍب  وَ  َحيَّةٍ  وَ  َرةٍ أفَ  وَ  َعقَرَب  وَ  ِحَدأ

 .بَِصيدٍ  لَيَس  َما وَ  ُسلَحَفاةٍ  وَ  قُرادٍ  وَ  بُرُغوٍث 

 فصل

بر شخص ُمحرم، در کشتن زاغ، زغن [کورکور]، عقرب، موش، مار، سگ درنده و 
وانات یح ی که از زمره یپشت و جانوران ک]، کنه، الکیوانه، پشه، مورچه، کک [کید

ا ی» َدم«[از  یزیل: زنبور و ...] چیاز قب یستند [ھمچون حشرات موذین یشکار
 ست.ین»] صدقه«

به طور ھا  آن یرا ھمراه با جزا» ات حّج یجنا«نم که یب ینجا بر خود الزم می[در ا

 ف: موالنایتأل ٣٢٥-٢٥٩صص  ١ج  »سريي در مسايل قدوري«به نقل از کتاب  -مفصّل 
 م:یان نمایب -ض محمد بلوچ (خود مترجم) ی: فیو ترجمه  یمحمد عاشق الھ

 ھا آن ی، و جزا١ات حّج یجنا
 ت در حّج و عمره به چه معنا است؟یجنا س:

به عمل آمده  یه از آن در َحَرم نھکاب آن چه ک؛ و عبارت است از ارت»تیجنا«ات: جمع یجنا -١
ا دادن یا گرفتن روزه یه یرا انجام بدھد، فدھا  آن از یکیشخص در حال ِاحرام  چه چناناست. و 

 گردد. [مترجم] یطعام به مستمندان و... بر او واجب م
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 گردد: یم میت در حّج و عمره، بر دو قسم تقسیجنا: ج
 شده است. یه در حال ِاحرام از آن نھکاب آن چه کارت یعنیت بر ا حرام؛ یجنا -١
ردن کواجب؛ مراعات ن کحّج و عمره؛ ھمانند: تر کت در افعال و مناسیجنا -٢

 ا واجب از وقت آن.یر انداختن فرض یب؛ و به تأخیترت
 د؟ییان نمایباشند را ب یات بر ِاحرام میجنا ی ه از زمرهک یموارد: س
 ه عبارتند از:کات بر ِاحرام، ھشت مورد ھستند یجنا: ج

 مردان. یدوخته شده برا ی دن جامهیپوش -١
 مردان. یدن سر برایپوشان -٢
 مردان و زنان. یدن صورت برایپوشان -٣
و  کِاحرام و ُتش ی بدن، جامه یننده در اعضاکار بردن مواد خوشبو کبه  -٤

ش یبدن خو یاز اعضا یاملکتختخواب. [پس اگر شخص ُمحرم، عضو 
با ھر  -زد  یی، خوشبویھمچون: ران، ساق، بازو، صورت و سر را بدون عذر

گردد. و  یواجب م یبر او ذبح گوسفند -ه باشد ک ییاز انواع خوشبو ینوع
 یکمعّطر ساخته شده بود به مدت  ییه به خوشبوکرا  یا ن اگر جامهیھمچن

 را بپردازد.] ید َدمید، باز ھم بایامل پوشکروز 
وتاه کا یدن ین تراشیه اکند ک ینم ی؛ و فرقیوتاه نمودن موکا یدن یتراش -٥

 یسرش را به جھت عذر چه چنانبدن باشد. [اما اگر  یجاکاز  ینمودن مو
دا شده بود، پس او صاحب یبر سرش پ یه حشرات موذکن ید؛ مانند ایتراش
ا یرد، یا سه روز را روزه بگیند، کرا ذبح  یخواھد گوسفند یار است؛ اگر میاخت

ر، نصف صاع یھر مستمند و فق یبدھد؛ و برا کر را خورایشش مستمند و فق
 مت آن بدھد.]یا قیاز گندم  -لو و شصت گرم کیصاع معادل سه  یک -

 پا]. یکا یدست  یک یھا [ وتاه نمودن ناخنک -٦
 یردن به سوکن اشاره ی؛ و ھمچنیوحش یابانیب یرھایردن نخجکار کش -٧

 د.یان صکبر م یارچکردن شک ییا راھنمای، یوحش یابانیواناِت بیح
دن و با شھوت در بغل ید: بوس، ماننییو مقدمات عمل زناشو ییعمل زناشو -٨

 گرفتن.
 دوخته شده یھا دن لباسیپوش
 د؟ییان نمایل بیآن را با تفص یدوخته شده و جزا یھا دن لباسیت پوشیجنا: س
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ه آن لباس، ک یدوخته شده بپوشد؛ به طور یشخص ُمحرم، لباس چه چناناگر : ج
از  یبه تناسب برخا یه به تناسب بدن کباشد  یمعمول و متداول کپوشا ی از جمله

ن صورت جزاء بر شخص ُمحرم واجب یبدن، ساخته و پرداخته شده باشد، در ا یاعضا
ا ی، یا فراموشیعمد،  یدن لباس دوخته شده از رویه پوشکند ک ینم یگردد؛ و فرق یم

 ا بدون عذر باشد.یا با عذر و یت، یا رضایا اجبار، یخطا، 
 د؟یح دھی، توض»دوخته شدهدن لباس یپوش یجزا«ات یدر مورد جزئ: س
لباس  ھا، آن از یکی ی ا به اندازهیشب  یکا یروز  یکبه مدت  چه چناناگر : ج

ھفتم از گاو و شتر)  یکا یگوسفند ( یکن صورت بر او ذبح یدوخته شده بپوشد، در ا
 ١گردد. یدر َحَرم واجب م

روز، لباس دوخته شده بپوشد،  یکا یشب  یکمتر از کبه مدت  چه چناناگر : س
 د؟ید پرداخت نمایرا با یین صورت چه جزایدر ا

ن صورت بر او یاساعت بپوشد، در  یکشتر از یلباس دوخته شده را ب چه چنان: ج
ر آن بدھد؛ و اگر لباس دوخته یا غیفطر از گندم  ی ھمانند صدقه یا الزم است تا صدقه

مشت گندم، الزم  یکن صورت، بر او یدر اده بود، یساعت پوش یکمتر از کشده را 
 گردد. یم

ا ین شبانه روز بپوشد، آیشخص ُمحرم، لباس دوخته شده را چند چه چناناگر : س
 گردد؟ یرار مکز تیھا، جزاء ن رار روزھا و شبکن صورت با تیدر ا

اگر  یند؛ ولک یت میفاکھا،  روزھا و شب یتمام یَدم برا یکن صورت یدر ا: ج
را  یآن، َدم ید و برایا دو روز پوشیروز  یکلباس دوخته شده را به مدت  چه چنان

ا پس از ذبح گوسفند، باز ھم ید، یرد و بعدًا دوباره لباس دوخته شده را پوشکپرداخت 
 یگر بر وید ین صورت، َدمیاورد، در ایرون نیش بیلباس دوخته شده را از تن خو

 گردد. یواجب م
را  یدوختن یھا م، انواع گوناگون و متنّوع لباسشخص ُمحر چه چناناگر : س

ه کباشد  یم یگردد، مراد از آن، گوسفند یاطالق م» َدم« ی ه واژهکات ِاحرام یجا از جناکدر ھر  -١
وب و نواقص سالم باشد و در یه از عکن گوسفند شرط است یرده باشد. و در اکامل کسال را  یک

 َحَرم ذبح گردد.
گردد، مراد از آن: نصف صاع از گندم،  یاطالق م» صدقه« ی ه واژهکات ِاحرام یجا از جناکو در ھر 

 باشد. یمھا  آن از یکیمت یا قیشمش و کصاع از جو، خرما،  یکا ی
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ن یا در اید، آیروز پوش یک ی ا به اندازهیروز  یکراھن و شلوار، به مدت یھمانند: پ
 گردد؟ یرار مکز متعدد و تینھا  آن یصورت جزا

 ھا، آن یدن تمامیپوش یه براکگردد؛ بل یرار نمکن صورت جزاء متعدد و تیدر ا: ج
 گردد. یواجب م یَدم بر شخص جان یک

ا شلوار به عنوان ازار یراھن یا از پیپوشاند،  یراھنیشتن را با پیخو یسکاگر : س
 رد؟یگ یبدو تعّلق م یین صورت، چه جزایرد، در اکاستفاده 

 یدن لباس در صورتیرا پوشیرد؛ زیگ یبدو تعّلق نم یین موارد، جزایا یدر تمام: ج
ه در عرف و عادت، معمول و کده شود یپوش یا ه به گونهکباشد  یممنوع و قدغن م

 متداول است.
ن یا در ایآن دوخته شده بود، آ یھا ا گوشهیه وسط کد یرا پوش ییاگر ازار و ردا: س

 رد؟یگ یتعّلق م ییجزا ھا، آن دنیصورت به پوش
» رداء«و » ازار«را یرد؛ زیگ یتعّلق نمھا  آن دنیبه پوش یین صورت، جزایدر ا: ج

و به  بدن، ساخته و پرداخته نشده است؛ یاز اعضا یا متناسب با برخیمتناسب با بدن 
 دوخته نشود. یزیه ازار و رداء با چکبھتر آن است  یلّ کطور 

معّطر ساخته شده بود،  ییه به خوشبوکرا  یا دوخته شده ی جامه چه چناناگر : س
بدو تعّلق  ین صورت چه جزائید، در ایروز پوش یک ی ا به اندازهیروز  یکبه مدت 

 رد؟یگ یم
دن لباس یَدم به جھت پوش یکگردد:  ین صورت، دو َدم بر او واجب میدر ا: ج

 ردن آن.کدوخته شده؛ و َدم دّوم به جھت خوشبو 
ھا بر او  ن صورتیا در ایفش بپوشد، آکا یا جوراب و یموزه،  یسک چه چناناگر : س

 گردد؟ یواجب م یَدم
 ی ا به اندازهیشب  یکا یروز  یک ی فش را به اندازهکا یموزه، جوراب  یسکاگر : ج
گردد؛ البته به  یگوسفند الزم م یکن صورت بدو َدم و ذبح ید، در ایپوشھا  آن از یکی

ه در وسط پاھا قرار کعب پا را کھا، استخوان  فشکا یھا  ھا، جوراب ه موزهکشرط آن 
 یکمتر از ک ی فش را به اندازهکا یموزه، جوراب،  چه چنانو اگر  ١.دارند را بپوشانند

ن صورت ین نداشت، در ایشخص ُمحرم، نعل چه چناند: اگر یگو» درالمختار« ی سندهینو -١
شود را  ین بسته مینعل یه بندھاک ییعب پا، در جاکتر از استخوان  نییش را پایخو یھا فشک

ه استخوان پاھا و ساق پاھا برھنه کند کرا قطع ھا  ی آنا د: به گونهیگو ید. و عالمه شامیقطع نما
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 شود. ین صورت بدو صدقه الزم مید، در ایشب پوش یکا یروز 
 و صورت دن سریپوشان

 رد؟یگ یدن سر و صورت تعّلق میبه پوشان ییچه جزا: س
را ھا  آن از یکیچھارم  یکا یصورت،  یا تمامیسر  یھر گاه مرد ُمحرم، تمام: ج

ا یشب،  یکا یروز،  یکچھارم آن را به مدت  یکا یصورت،  یا زن ُمحرم تمامیبپوشاند؛ 
ند ک ینم یگردد؛ و فرق ین صورت َدم واجب میبپوشاند، در اھا  آن از یکی ی به اندازه

گاھیجھالت باشد  یدن سر و صورت، از روین پوشانیه اک ا یت باشد یرضا ی؛ از رویا آ
ا قصد؛ در حالت خواب باشد یان باشد ینس یا اشتباه؛ از رویباشد  خطا یاجبار؛ بر مبنا

 ا بدون عذر.یعذر باشد  ی؛ از رویداریا بی
د، یشب پوشان یکروز و  یکمتر از کش را به مدت یسر و صورت خو چه چنانو اگر 

ن صورت بدو پرداخت صدقه ید، در ایچھارم از سر و صورت را پوشان یکمتر از کا ی
 رد.یگ یفطر) تعّلق م ی صدقه(ھمانند 

د، در یش را پوشانیخو ی ر چانهیا زیا پشت گردن، یھا،  اگر شخص ُمحرم، گوش: س
 گردد؟ یواجب م یبر و یزیھا چه چ ن صورتیا

 گردد. یواجب نم یبر و یزیھا، چ ن صورتیا یدر تمام: ج
چوب ا یا سبد و یا سنگ، یش را با طشت، یشخص ُمحرم سر خو چه چناناگر : س

 گردد؟ یواجب م یبر و یزین صورت چه چیبپوشاند، در ا
 یدن سر در صورتیرا پوشانیگردد؛ ز یواجب نم یبر و یزیھا، چ ن صورتیدر ا: ج

عرف و عادت، به  یه از روکده شود یپوش ییزھایه سر با چکممنوع و قدغن است 
 مال.اله، دستار و دستکپوشانند، مانند: چادر،  یسر را مھا  آن ی لهیوس

عبه داخل گرداند، ک یھا ر پردهیش را در زیشخص ُمحرم سر خو چه چناناگر : س
 گردد؟ یواجب م یزیچ یا بر ویآ

ا یعبه، سر ک یھا ه پردهکگردد؛ مگر آن  یبر او الزم نم یزین صورت چیدر ا: ج
 باشد. یروه مک، مین عملین صورت چنیه در اکرا بپوشاند  یصورت و

 ا لباسیدر بدن  ییار بردن خوشبوکبه 
ننده به کش مواد خوشبو یبدن خو یا زن ُمحرم، در اعضایمرد  چه چناناگر : س

 گردد؟ یواجب مھا  آن بر یزیرند، چه چیار گک

 )۲/۱۶۳ن یابن عابد ی هید. (حاشیا را قطع نماعب پکه فقط موضع استخوان کن یگردد، نه ا
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ش، ھمچون: سر، ران، ساق، یبدن خو یاز اعضا یاملکاگر شخص ُمحرم، عضو : ج
ا شتر) بر یھفتم گاو  یکا ین صورت َدم (گوسفند، یزد، در ا ییدست، و بازو را خوشبو

امل بود، در آن صورت، صدقه بر کعضو  یکمتر از ک چه چنانگردد؛ و اگر  یاو واجب م
 گردد. یواجب م یو

اگر  یباشد؛ ول ک، اندییه خوشبوکاست  ین موضوع در صورتیه اکناگفته نماند 
عضو را  یکمتر از کگردد گر چه  ین صورت َدم واجب میدر ا  اد باشد،یز ییخوشبو

ند. و اگر ک ین مییرا عرِف مردم، تع ییخوشبو یادیو ز یمکخوشبو نموده باشد؛ و 
از مواد  یمکزان یش، به میعضو خو یکمتر از کشخص ُمحرم در  چه چنان

ام و کاح نگونهیا -باشد؛  یصدقه م ین صورت بر ویرد، در اکننده استفاده کخوشبو
 یاگر شخص ُمحرم، اعضا ی؛ ول -حرم بود بزرِگ بدِن شخص مُ  یاعضا ی مسائل درباره

ن یزد، در ا یی، گوش، چشم و انگشت را خوشبوینیش، ھمچون: بیبدن خو کوچک
در  کاند ییردن خوشبوکا صدقه، به سان استفاده یم آن در وجوب َدم کصورت ح

 باشد. یبزرگ بدن م یاعضا
ن یدر ا ایرد، آکش را خوشبو یبدن خو یشخص ُمحرم، تمام چه چناناگر : س

 شود؟ یز متعدد و گوناگون میبدن، جزاء ن یاعضا یصورت با تنّوع و گوناگون
جا در یکوقت و در  یکننده را در کمواد خوشبو  چه چنانن صورت اگر یدر ا: ج
اگر مواد خوشبو  یگردد؛ ول یار برده بود، جزاء متعدد و گوناگون نمکبدنش به  یاعضا

ن صورت با یار گرفته بود، در اکنده به کف و پراھا و مجالس مختل ننده را در وقتک
 گردد. یرار مکز متعدد و تیھا، جزاء ن رار و تعّدد وقتکت

 گردد؟ یواجب م یبر و یزیزن ُمحرم به دستش حناء زد، چه چ چه چناناگر : س
 گردد. یَدم واجب م یز بر وین صورت نیدر ا: ج
 ر:کتذ

شب)  یکا یروز  یک، استمرار زمان (تا ییردن از خوشبوکاستفاده  یدر وجوب جزا
زد و در  ییش را خوشبویبدن خو یه اگر شخص ُمحرم اعضاک یست؛ به طوریشرط ن

ه کھمچنان  -گردد  یواجب م یا صدقه بر ویھمان لحظه آن را شست، باز ھم َدم 
دن لباِس دوخته شده یپوش ی ؛ بر خالف مسئله -م ین موضوع اشاره نمودیشتر بدیپ
 یکا یروز  یکدن لباس دوخته شده تا یاستمرار پوش«وجوب َدم،  یآن براه در ک

 ، شرط بود.»شب
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ن صورت چه یزد، در ا ییش خوشبویشخص ُمحرم، به لباس خو چه چناناگر : س
 گردد؟ یواجب م یبر و یزیچ

ا لباس یرد، که به تن دارد خوشبو کرا  یشخص ُمحرم، لباس چه چناناگر : ج
 یکشتر از یو سپس آن را به تن نمود، و محل خوشبو شده، برد کش را خوشبو یخو

د، در یامل آن را پوشکشب  یکا یامل کروز  یک ی وجب است، و به اندازه یکوجب در 
 گردد. ین صورت، َدم بر او واجب میا

وجب بود، و به مدت  یکوجب در  یکو اگر محل خوشبو شده از لباس، به مقدار 
شود. و اگر  یالزم م ین صورت صدقه بر وید، در ایشب آن را پوش یکا یروز  یک

ن یه اکگردد. ناگفته نماند  یواجب م یمشت گندم بر و یکن بود، یمتر از اک چه چنان
 ییخوشبو چه چناناگر  یباشد؛ ول کاند ییه مقدار خوشبوکاست  یمسائل در صورت

از لباس را وجب  یکمتر از کگردد؛ گر چه  ین صورت َدم واجب میاد باشد، در ایز
 ١خوشبو نموده باشد.

معّطر و خوشبو را  یش، روغنیبدن خو یشخص ُمحرم در اعضا چه چناناگر : س
 گردد؟ یواجب م یبر و یزین صورت چه چیار برد، در اکبه 

ن رو ھر گاه یاست؛ از ا» ییخوشبو«م روغن معّطر و خوشبو، ھمانند خوِد کح: ج
د، یمعّطر و خوشبو، چرب نما یرا با روغن شیسر خو -به عنوان مثال:  -شخص ُمحرم 

 گردد. یبر او َدم واجب م
 ھا وتاه نمودن ناخنک

 دارد؟ یمکشخص ُمحرم، چه ح یھا برا وتاه نمودن ناخنک: س
 یک یھا ا ناخنیا ھر دو پا، یھر دو دست  یھا شخص ُمحرم، ناخن چه چناناگر : ج

 ین صورت بر وینمود، در ا وتاهکوقت  یکمجلس و  یکش را در یخو یپا یکا یدست 
ش را در یخو یاز دو دست و دو پا یکھر  یھا اگر ناخن یگردد؛ ول یَدم واجب م

تعّدد و  ین صورت بر مبنایوتاه نمود، در اکمتنّوع و گوناگون  یھا مجالس و وقت
 گردد. یز متعدد و گوناگون میھا، جزاء ن مجالس و وقت یندگکپرا

ف یلکن صورت تیرد، در اکوتاه کنج ناخن را متر از پکاگر شخص ُمحرم، : س
 ست؟یچ

 )۲/۲۰۱: ردالمحتار (کر. -١
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 ید، صدقه بر ویوتاه نماکش را یعضو خو یکمتر از پنج ناخِن که ک یدر صورت: ج
 ١گردد. یواجب م
وتاه نمود؛ به کش را از چند عضو، یشخص ُمحرم، پنج ناخن خو چه چناناگر : س

ناخن از  یکش و یخوگر یدستش و دو ناخن از دست د یکعنوان مثال: دو ناخن از 
 ست؟یف چیلکن صورت تیوتاه نمود، در اکش یخو یپا

صدقه  یز بر وین صورت نیدر ا /وسفیو امام ابو /فهیدگاه امام ابوحنیاز د: ج
 ٢گردد. یواجب م
 یدن مویتراش

بدو تعّلق  ییش را بتراشد، چه جزایبدن خو یشخص ُمحرم، موھا چه چناناگر : س
 رد؟یگ یم

 یاز آن دو را بتراشد، بر و یکیچھارم  یکا یش و یا ریھر گاه شخص ُمحرم، سر، : ج
 گردد. یچھارم، صدقه واجب م یکمتر از کگردد؛ و در  یَدم الزم م
 ین صورت بر وید، در ایش را تراشیر ناف خویز یا مویر بغل یز یمو چه چنانو اگر 
 گردد. یَدم الزم م

دن یم تراشکا صدقه، ھمانند حیبدن در وجوب َدم  یوتاه نمودن موھاکم کو ح
 باشد. یبدن م یموھا

را ھا  آن این برد؛ یاز ب یزیش را با چیبدن خو یشخص ُمحرم، موھا چه چنانو اگر 
ن موارد در یم اکن صورت باز ھم حیند، در اکرا بر ھا  آن ا با دندانید؛ و یند و چکبر 

 بدن است. یموھا دنیم تراشکا صدقه، ھمانند حیوجوب َدم 
د، یمحل حجامت در بخش گردنش را تراش یمو  شخص ُمحرم، چه چناناگر : س

 رد؟یگ یبدو تعّلق م ییچه جزا
ش را یگردن خو ی هیمحل حجامت در ناح ی: اگر مو/فهیدر نزد امام ابوحن: ج
ن باورند یبر ا /و امام محمد /وسفیگردد، و امام ابو یَدم واجب م ید، بر ویتراش

 شود. یار بر او صدقه الزم مکن یبا اه ک

 گردد. یصدقه واجب م یکوتاه نمودن ھر ناخن، کد: در برابر یگو» هیھدا« ی سندهینو -١
د یشتر از پنج ناخن را به صورت متفرقه چین صورت اگر بید: به ھمیگو» ةیھدا«تاب ک ی سندهینو -٢

استه و کمت دم را طبق دلخواه یاز ق ین صورت مقدارید در ایرس یدم ممت یاش به ق ه صدقهک
 را بپردازد. یسپس مابق
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 دارند؟ یمک، چه حیدن مویتراش ی زنان درباره: س
ن رو اگر یم مردان است؛ از اک، ھمانند حیدن مویم زنان در مورد تراشکح: ج
سر  یچھارم مو یکا ی د؛یش را تراشیر ناف خویز یا مویر بغل یز ی، مویزن چه چنان

وتاه نمود، کانگشت،  یکسر  ی حالل شدن به اندازهش از یشتر از آن را پیا بیش یخو
الزم  یچھارم، صدقه بر و یکمتر از کگردد؛ و در  یَدم واجب م ین صورت بر ویدر ا

 گردد. یم
 ده:یفا

ش را یخو یمو یه خود وکند ک ینم ی، فرقیدن مویدر مورد وجوب جزاء در تراش
 یز فرقیش را بتراشد؛ و نیاو، مور دستور یا به غیگر به فرمان او ید یسکا یبتراشد، 

گاھ یا اجبار؛ از رویت باشد یرضا ی، از رویدن مویه تراشکند ک ینم  یجھالت و ناآ
 .یا فراموشیخطا و اشتباه؛ از قصد باشد  یا از رویباشد 
 اب ممنوعات و محظورات ِاحرامکم افراد معذور در ارتکح

ا از مواد خوشبو ید، یپوش، لباس دوخته شده یاگر شخص ُمحرم، به جھت عذر: س
 یھا ا ناخنید، و یش را تراشیا مویش را پوشاند، یا سر و صورت خویرد، کننده استفاده ک

 ست؟یچ یف ویلکن صورت تیوتاه نمود، در اکش را یخو
ن ممنوعات و یاز ا یکیب ک، مرتیشخص ُمحرم، به جھت عذر چه چناناگر : ج

ا به جھت شدت یده؛ یه بدو رسک یه خاطر تبد؛ به عنوان مثال: بیمحظورات ِاحرام گرد
ن یاز ا یکیب کاد بودن شپش در سر، مرتیا زیا به خاطر سردرد و ی؛ یو سرد یگرم

ه َدم ک یه در ھر صورتکار است یصاحب اخت ین موارد وید، در ایامور ممنوعه گرد
ا شش یا سه صاع گندم، یند، کرا در َحَرم ذبح  یگردد؛ اگر خواست، گوسفند یواجب م

 یه براکن طور یر و مستمند بدھد؛ ایشش فرد فق یا خرما برایشمش و کا یصاع جو، 
تواند  یر گندم بدھد؛ و اگر خواست میصاع از غ یکا ین: نصف صاع گندم کیھر نفر مس

 رد.یسه روز، روزه بگ
 باشند. یسان میکر و مستمند، برابر و یو فق ین مسئله، فرد ثروتمند و غنیو در ا
صدقه ھا  آن ه درکشد  یب امورک، مرتیشخص ُمحرم به خاطر عذر چه چنانو اگر 

ه اگر خواست، نصف صاع گندم صدقه کار دارد یاخت ین صورت ویگردد، در ا یواجب م
 رد.یروز را روزه بگ یکتواند  ید و اگر ھم خواست، مینما

 و مقّدمات آن ییعمل زناشو
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 د؟ینکان یو مقّدمات آن را در حال ِاحرام، ب ییت عمل زناشویات] جنای[جزئ: س
 باشد: یر میو مقدمات آن در حال ِاحرام، به شرح ز ییت عمل زناشویجنا: ج

 ی ا پسر بچهیزن  چه چنانا عمره ِاحرام بسته است، اگر یحّج  یه براک یفرد -١
َدم  ین صورت بر ویرا با شھوت لمس نمود، در اھا  آن اید یرا بوس یشیر یب

ا انزال یرد یگردد؛ خواه با بوسه و لمس نمودن، انزال صورت بگ یواجب م
 رد.یصورت نگ

ش از وقوف به عرفه، یپ چه چنانحّج، ِاحرام بسته است؛ اگر  یه براک یفرد -٢
فاسد  ین صورت حّج ویرد، در اکش آن] جماع یاز دو راه زن [پس و پ یکیدر 

الزم است تا اعمال و گردد؛ و بر او  ی(َدم) واجب م یذبح گوسفند یو بر و
ن حّج را در یا یان برساند، و قضایان به پایر حاجیحّج را ھمانند سا کمناس
 آورد. یبه جا یآت یھا سال

ه کش از آن یارت و پیش از طواف زیپس از وقوف به عرفه، و پ چه چناناگر  -٣
ن صورت ینمود، در ا یش را بتراشد، با زنش جماع و ھمبستریسر خو یمو

 شود. یشتر واجب م یکذبح  یگردد و بر و یفاسد نم یحّج و
ا پس از یارت، یش از طواف زیسر و پ یدن مویپس از تراش چه چنانو اگر  -٤

ن صورت یرد، در اکسر، با زنش جماع  یدن مویش از تراشیارت و پیطواف ز
 گردد. یالزم م یگوسفند بر و یکذبح 

ه چھار کش از آن یپ چه چنانعمره، ِاحرام بسته است، اگر  یه براک یسکو  -٥
ن صورت یرد، در اکان برساند، با زنش جماع یش را به پایدور طواف خو

الزم است تا اعمال عمره را ھمانند  یگردد و بر و یفاسد م یو ی عمره
ار، کن یالزم است تا به خاطر ا ین بر ویان برساند؛ و ھمچنیگران به پاید

 آورد. یبه جا ن عمره رایا ید و قضایرا ذبح نما یگوسفند
ان رساندن چھار دور از طواف، با یگزار پس از به پا  شخص عمره چه چناناگر  -٦

 یآن بر و یگردد و قضا یفاسد نم یو ی ن صورت عمرهیرد، در اکزنش جماع 
 گردد. یگوسفند واجب م یکذبح  یشود، و تنھا بر و یالزم نم

رد با عمل یقصد انجام گ یه از روک یا یین عمل زناشویدر ب یا تفاوتیآ: س
 رد، وجود دارد؟یصورت پذ یفراموش یه از روک یا ییزناشو
قصد انجام گرفته با  یه از روک یو جماع یین عمل زناشویدر ب یچگونه فرقیھ: ج
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سان یکم ھر دو کرفته است وجود ندارد؛ و حیصورت پذ یفراموش یه از روک یجماع
 است.

آن، عازم سفر حّج  یقضا یخواھد برا یو مرده کش را فاسد یه حّج خوک یفرد: س
 ند؟کش را از خود دور یحّج، ھمسر خو یالزم است تا در سفر قضا یا بر ویگردد، آ

 ست.یحّج، الزم ن یجدا نمودن و دور نگه داشتن ھمسر در سفر قضا: ج
 اب ممنوعات و محظورات در افعال حّج کارت
 بکدر افعال حّج، مرت یشخص حاج یه ھر از گاھکد یبپرداز یاتیان جنایبه ب: س

 شود؟ یمھا  آن
 یات و محظورات در افعال حّج، انواع و اقسام گوناگون و مختلفیاب جناکارت: ج

از  ینمودن واجب کعبه بدون طھارت؛ ترک ی ل: طواف نمودن خانهیدارد؛ از قب
از وقت  ا واجبین کر انداختن ریب در افعال حّج؛ و به تأخیردن ترتکواجبات؛ مراعات ن

 ن آن.یمع
 باشد: ین شرح میات بدین جنایات ایو جزئ

 کیا جنابت و ناپای ییوضو یعبه در حال بک ی طواف نمودن خانه
 ی ، خانهییوضو یا در حال بی، کیال جنابت و ناپادر ح یفرد چه چناناگر : س

 گردد؟ یواجب م یبر و یزین صورت چه چیعبه را طواف نمود، در اک
ن شرح ی، بدییوضو یا بیعبه در حال جنابت ک ی خانه نمودن ات طوافی[جزئ :ج

 است:]
را در حال » صدر«ا طواف ی» قدوم«، طواف یشخص حاج چه چناناگر  -١

الزم است تا در برابر ھر دور از طواف، نصف صاع  یانجام دھد، بر و ییوضو یب
 م را دارد.کن حیز ھمین ید؛ و طواف نفلیاز گندم صدقه نما

 کیرا در حال جنابت و ناپا» صدر«ا طواف ی» قدوم«طواف  چه چنانو اگر  -٢
ه در حال ک یگردد. و زنان یگوسفند واجب م یکذبح  یانجام دھد؛ بر و

م کن حیز ھمیپردازند ن یم» صدر«ا طواف ی» قدوم«ا نفاس به طواف یض یح
 را دارند.

 کیذبح  یانجام دھد، بر و ییوضو یارت را در حال بیطواف ز چه چنانو اگر  -٣
 گردد. یگوسفند الزم م

شتر  یکذبح  یانجام دھد، بر و کیارت را در حال جنابت و ناپایو اگر طواف ز -٤
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ارت یا نفاس، به طواف زیض یه در حال حک یشود؛ و زنان یواجب م
 م را دارند.کن حیز ھمیپردازند، ن یم

 ده: یفا
عبه را طواف ک ی ، خانهکیا جنابت و ناپای ییوضو ی، در حال بیفرد چه چناناگر 

 ین صورت پرداخت جزاء از ویش را با طھارت اعاده نمود، در اینمود، سپس طواف خو
 گردد. یساقط م

 از واجبات حّج  ینمودن واجب کتر
بر  یزید، پرداخت چه چینما کاز واجبات حّج را تر ی، واجبیسک چه چناناگر : س

 گردد؟ یواجب م یو
 ن شرح است:یاز واجبات حّج، بد ینمودن واجب کتر یات جزایجزئ: ج

 یند، بر وک یم که وقوف در مزدلفه را پس از طلوع صبح صادق ترک یفرد -١
 گردد. یگوسفند الزم م یکذبح 

گوسفند  یکذبح  یند، بر وک یم کان صفا و مروه را تریدر م یه سعک یفرد -٢
 شود. یواجب م

عقبه  ی زدن جمرها یند، ک یم کروزھا تر یھا را در تمام ه زدن جمرهک یفرد -٣
جمرات، زدن  یَرم یاز روزھا یکیا در ید، و ینما یم کد قربان تریرا در روز ع

گوسفند  یکذبح  ین موارد، بر ویند؛ در تمام اک یم کھا را تر زهیشتر سنگریب
سه گانه را  یھا از جمره یکی یروز، َرم یکدر  چه چنانگردد. و اگر  یالزم م

 گردد. یصدقه الزم م ین صورت بر ویرد، در اک کتر
 یگردد، بر و یرون مید بیش از غروب خورشین عرفات، پیه از سرزمک یفرد -٤

د، دوباره یش از غروب خورشیه پکمگر آن  گردد؛  یگوسفند واجب م یکذبح 
 گردد.] یذبح گوسفند واجب نم ین صورت بر ویه در اکبه عرفات برگردد [

 یند، بر وک یم کِوداع را تر ا چھار دور از طوافی، »وداع«ه طواف ک یفرد -٥
 که سه دور از طواف وداع را ترک یگردد؛ و در صورت یگوسفند الزم م یکذبح 

ّرمه کم ی هکدوباره به م چه چنانشود؛ و اگر  یصدقه الزم م ید، بر وینما
 شود. یساقط م یبازگشت و طواف نمود، پرداخت جزاء از و

 ب در افعال حّج یردن ترتکمراعات ن
خلل ھا  آن رد و درکب واجب در افعال حّج را مراعات نی، ترتیفرد چه چناناگر : س
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 رد؟یگ یتعّلق م یزیچه چ ین صورت بر ویرد، در اکجاد یا یو نقص
وان یعقبه، ح ی ش از زدن جمرهیپ» ِقران یحاج«ا ی» متمّتع یحاج« چه چنان: ج
 ید، بر ویرش را تراشس ی، مویوان قربانیش از ذبح حیا پیش را ذبح نمود؛ یخو یقربان
 گردد. یگوسفند الزم م یکذبح 

ش را یسر خو یعقبه، مو ی ش از زدن جمرهی؛ پ»َمفرد یحاج«، چه چنانو اگر 
 گردد. یگوسفند واجب م یکذبح  ید، بر ویتراش

 ا واجب از وقت آنین کر انداختن ریبه تأخ
 شود؟ ی[در افعال و واجبات حّج]، موجب پرداخت جزاء م یریچه تأخ: س
 ن شرح است:یاز افعال و واجبات حّج]، بد یکیر انداختن [یاِت به تأخیجزئ: ج

ش را پس از یخو ی، قربان»ِقران یحاج«ا ی» متمّتع یحاج« چه چناناگر  -١
 گردد. یَدم الزم مھا  آن ن صورت برید قربان ذبح نمودند، در ایع یروزھا

ش را پس از یسر خو ی، موھا»ِقران یحاج«ا ی» متمّتع یحاج« چه چنانو اگر  -٢
َدم واجب ھا  آن وتاه نمودند، باز ھم برکا یدند ید قربان تراشیع یروزھا

 شود. یم
 ر:کتذ

شتر آن را به انجام یا بیارت یطواِف ز یدورھا یه تمامک ی، تا زمانیشخص حاج
 گردد. یحالل نم یو ینرساند، ھمسرش برا

 ات عمرهیجنا
 د؟یح دھیتوض ھا، آن یان جزایھمراه با بات عمره را یجنا: س
 ھا] عبارتند از: آن یات عمره [و جزایجنا: ج

 شود. یَدم واجب م یقات ِاحرام بست، بر ویپس از م یفرد چه چناناگر  -١
انجام  کیا جنابت و ناپای ییوضو یطواف عمره را در حال ب یمرد چه چناناگر  -٢

ن یان رساند، در اینفاس به پاا یض یطواف عمره را در حال ح یا زنیداد؛ 
 گردد. یصورت بر ھر دو نفر آن ھا، َدم واجب م

 ی، تفاوتییوضو یا جنابت و بیطواف،  یدورھا یادیم و زکان ین مسئله، میو در ا
ه اگر بدون طھارت ک یشود، به طور یوجود ندارد و در ھر صورت َدم واجب م

 گردد. یب مَدم واج ید، باز ھم بر ویدور را ھم طواف نما یک
ان صفا و مروه یم یش از سعیش را پیسر خو یھر گاه فرد عمره گزار، مو -٣
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 گردد. یواجب م یبتراشد، َدم بر و
َدم الزم  یرون از َحرم بتراشد، بر ویسرش را در ب یھر گاه عمره گزار موھا -٤

 شود. یم
 ده:یفا

از محظورات و ممنوعات ِاحرام عمره  یکیب کفرد عمره گزار مرت چه چناناگر 
ب که مرتکاست  یفرد یا صدقه، ھمانند جزایدر مورد وجوب َدم  یو یگردد، جزا

 از محظورات و ممنوعات ِاحرام حّج گردد. یزیچ
 وانات در حال ِاحرامیار حکش

شت، کرا  یارکا عمره ِاحرام بسته است، شیحّج  یه براک یفرد چه چناناگر : س
 رد؟یگ یتعّلق م ییرداخت جزاپ یا بر ویآ

 ییر راھنمایان نخجکرا بر م یارچکا فرد شیشد، کرا ب یارکھر گاه فرد ُمحرم ش: ج
آن واجب  یپرداخت جزا یھا بر و ن صورتید، در ایر اشاره نماینخج یا به سویند، ک
ا از یباشد  یفراموش یارھا از روکن یه اکند ک ینم یگردد. و در پرداخت جزاء فرق یم

و اشاره  ییان آن راھنماکرا بر م یارچکا شیشته کار را که شک یقصد؛ و فرد یرو
ار را کن ین بار ایا چندین بار باشد ینخست یارش براکن یه اکند ک ینم یرده، فرقک
 رار نموده باشد.کت

 ست؟یوانات در حال ِاحرام، چیردن حکار کش یجزا: س
و امام  /فهیِاحرام، امام ابوحنوانات در حال یردن حکار کش یدر مورد جزا: ج

ه در آن ک یانکد را دو شخِص عادل و دادگر در میه صکن باورند یبر ا /وسفیابو
به آن،  یکنزد یانکدر م -در صحرا بود  چه چناناگر  -ا یار نموده است، کش
زاِن یخواھد به م یند؛ پس از آن شخص ُمحرم مختار است، اگر مینما یگذار متیق
د؛ و اگر ین َحَرم ذبح نماینموده و آن را در سرزم یداریرا خر یگوسفندد، یمت صیق
نموده و آن را بر فقراء و  یداریرا خر کید، خورایمت صیق ی خواھد، به اندازه یم

 یکا یصاع از خرما  یکا ی، نصف صاع از گندم، یریھر فق یند و براکن صدقه کیمسا
 صاع از جو بدھد.

 یصاع یکھر  یا به جایاز گندم  یھر نصِف صاع یبه جاتواند  یخواھد، م یو اگر م
ماند،  یمتر از نصِف صاع باقکان، یدر پا چه چنانرد؛ و اگر یروز را روزه بگ یکاز جو، 

د و اگر ھم خواست یاگر خواست آن را صدقه نما  مختار است؛ ین صورت ویدر ا
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 رد.یروز را روزه بگ یکآن،  یتواند به جا یم
اگر   د، پس او مختار است؛ینرس یَھد یکمت یبھاء و ق ی به اندازهد یمت صیو اگر ق

 یخواھد، به جا ینموده و آن را صدقه دھد، و اگر ھم م یداریرا خر یخواھد، طعام یم
 رد.یامل روزه بگکروز  یکھر نصف صاع، 

 /فهیان امام ابوحنیوانات در حال ِاحرام، میردن حکار کش یا در مورد جزایآ: س
 وجود دارد؟ یاختالف نظر /ان امام محمدیم و /وسفیابوو امام 
ان امام یوانات در حال ِاحرام، میردن حکار کش ی؛ در مورد جزایآر: ج
ن یاختالف نظر وجود دارد؛ ا /ان امام محمدیو م /وسفیو امام ابو /فهیابوحن
را واجب » یار معنوکش«، یدیوسف در ھر صیفه و امام ابویه امام ابوحنکطور 

، یدن َھدیار، خرکمت شیق ی د، و پس از آن به اندازهیص یگذار متیق یعنیدانند؛  یم
ن مسئله یشتر بدیه پکھمچنان  -ا روزه گرفتن؛ یا طعام دادن به فقرا و مستمندان و ی

 اشاره رفت.
را واجب » یمثل صور«، یدیدر ھر ص /یبانیامام محمد بن حسن ش یول

ه وجود دارد؛ از یر و شبینظھا  آن ه درک یموارد د دریه صیر و شبینظ یعنیداند؛  یم
 ی فتار؛ و بزغالهکار آھو و کش ین رو در نزد امام محمد بن حسن، گوسفند، جزایا

ار موش کش یار شتر مرغ؛ و بّره، جزاکش یار خرگوش؛ و شتر، جزاکش یماده، جزا
ندارند، ر و مثل یه نظک یواناتیدر مورد ح /دگاه امام محمدیباشد. و د یم یدشت

 باشد. یم /وسفیو امام ابو /فهیدگاه امام ابوحنیھمانند د
 یکیا یند، کش را بریا موھایند، ک یرا زخم یدیشخص ُمحرم، ص چه چناناگر : س
 ست؟یچ یف ویلکن صورت، تید، در ایش را قطع نمایاز اعضا

وان به وجود آورده یمِت حیه در قکشود  یم یھا، ضامن نقصان ن صورتیدر ا: ج
 است.

را قطع  یدیص یا پاھایند، کرا  یا پرنده یشخص ُمحرم، پرھا چه چناناگر : س
 ست؟یف چیلکن صورت تینمود، در ا

وان را یارش حکن ید و با ایازیدست  یارکن یشخص ُمحرم، به چن چه چناناگر : ج
د ین صورت باید، در ایند و فرار نماکه نتواند از خودش دفاع کرد کناقص  یا به گونه

 د را بپردازد.یل صکمت یق
واجب  یبر و یزیست، پرداخت چه چکد را شیص یھا اگر شخص ُمحرم، تخم: س
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 گردد؟ یم
 ی مِت زندهین صورت قیرون آمد، در ایمرده ب یا ان تخم، جوجهیاز م چه چناناگر  

ن صورت یوجود نداشت، در ا یا ان تخم، جوجهیو اگر در م  گردد؛ یواجب م یآن بر و
 شود. یواجب م یتخم بر و متیتنھا ق

الزم  یبر و یزیشت، چه چکرا  یا ملخیشخص ُمحرم، شپش  چه چناناگر : س
 گردد؟ یم

تواند  یخواھد م یه مک یا ن صورت شخص ُمحرم مختار است و به ھر اندازهیدر ا: ج
 ملخ است. یکدانه خرما بھتر از  یکصدقه دادن  یصدقه بدھد. و حتّ 

ه گوشتشان کگر یواناِت دیا حیواناِت درنده یشخص ُمحرم، ح چه چناناگر : س
 گردد؟ یالزم م یبر و یزیشت، چه چکشود را  یخورده نم

 یشود، جزاء بر فرد جان یه گوشتشان خورده نمکوانات درنده یشتن حکبا : ج
 شتر گردد.یگوسفند ب یکد از ین جزاء نبایمت ایو ق  گردد، یواجب م
ور شد، و او [به خاطر دفاع از جان  بر شخص ُمحرم حمله یا وان درندهیاگر ح: س

 گردد؟ یالزم م یزیا بر او چیشت، آکش] آن را یخو
 گردد. یواجب نم یاز جزاء بر و یزین صورت چیدر ا: ج

 شتنکه کوجود دارند  یوانات و پرندگانیوانات و پرندگان، حیان حیا در میآ: س
 شخص ُمحرم درست باشد؟ یبراھا  آن

وانه یعقرب، موش و سگ درنده و د  ور)، گرگ، مار،کورکشتن زاغ، زغن (ک؛ یآر: ج
 ُمحرم درست است. یبرا

نه ک]، و کک[ کیک، ھمانند:] پشه، یشخص ُمحرم [حشرات موذ چه چناناگر : س
 گردد؟ یواجب م یبر و یزیشت، چه چکرا 

 گردد. یواجب نم یزی، چین حشراتیشتن چنکبر شخص ُمحرم در : ج
ش) از گوشت یشخص ُمحرم مجبور شد (به خاطر حفظ جان خو چه چناناگر : س

 گردد؟ یواجب م ییجزا ین صورت بر ویا در ایشت، آکد را ین رو صید بخورد؛ از ایص
 باشد. یپرداخت جزاء واجب م ین صورت بر وی؛ در ایآر: ج

د، یازیدست  یاھل یا آھوی یبوتر خانگکشتن کشخص ُمحرم به  چه چناناگر : س
 گردد؟ یالزم م یبر و یزین صورت چه چیدر ا

، پرداخت جزاء بر شخص ُمحرم واجب یاھل یو آھو یبوتر خانگکشتن کبا : ج
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 گردد. یم
تواند از  یِرُمحرم میا شخِص غیند، آکرا ذبح  یدیشخص ُمحرم، ص چه چناناگر : س

 د ُمحرم بخورد؟یص
را یرُمحرم؛ زیغ یشخص ُمحرم درست است و نه برا ید نه برایخوردن ص: ج

 ته] قرار دارد.یواناِت خود مرده [میح ی شخص ُمحرم، در زمره ی حهیذب
ه مردمان به خوردن کپرداخت  یواناتیشخص ُمحرم به ذبح ح چه چناناگر : س
 ن ذبِح شخِص ُمحرم درست است؟یا ایعادت دارند، آھا  آن گوشت

شخص ُمحرم  یبرا یمچون: گوسفند، گاو، مرغ و مرغابھ یواناتی؛ ذبح حیآر: ج
 گران روا است.یشخص ُمحرم و د یبراھا  آن و خوردن گوشت  درست است؛

رد و آن را کار کرا ش یریست، نخجیه در حال احرام نک یفرد چه چناناگر : س
 تواند از گوشت آن بخورد؟ یا فرد ُمحرم میذبح نمود، آ

ه کن یا یکیشخص ُمحرم درست است:  یبرابه دو شرط خوردن گوشت آن  
شتن کرا به  یارچکه، شکگر آن یرده با شد، و دکن یید راھنمایص یرا به سو یارچکش
 د فرمان نداده باشد.یص

ت کر مشارینخج یکشتن کگر، در یدو شخص ُمحرم با ھمد چه چناناگر : س
 گردد؟ یبر آن دو واجب م یزین صورت چه چیداشته باشند، در ا

 گردد. یامل واجب مک یجزا یکاز آن دو نفر،  یکبر ھر : ج
شت و در حال ِاحرام، آن را به کرا  یریشخص ُمحرم، نخج چه چناناگر : س

ن صورت ینمود، در ا یداریرُمحرم خریا از غیا آن را از شخص ُمحرم یفروخت،  یگرید
 ست؟یف چیلکت

 باشد. یر، باطل مید و فروش نخجیدر ھر صورت، خر: ج
 اب محظورات و ممنوعات ِاحرامکدر ارت» ِقران یحاج«م کح

از] محظورات و ممنوعات ا حرام  یکیب [کمرت» ِقران یحاج« چه چناناگر : س
 گردد؟ یواجب م یبر و یزین صورت چه چیگردد، در ا

ن یاز محظورات و ممنوعات ِاحرام گردد، در ا یب برخکِقران، مرت یھر گاه حاج : ج
 .یو ی عمره یبرا یگریحّج و د یَدم برا یکگردد؛  یو اجب م یصورت دو َدم بر و

ه: بدون کن یگردد؛ و آن ا یَدم واجب م یکِقران  یصورت بر حاج یکو تنھا در 
عمره و  یقات و ِاحرامگاه برایردن از مکبعد از عبور آنگاه  ند؛کقات عبور یِاحرام از م
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 ١حّج، ِاحرام ببندد.
 ھا بدون ِاحرام ِاحرامگاهھا و  قاتیردن از مکعبور 

ھا، ِاحرام  قات و ِاحرامگاهیّرمه، از مکم ی هکوارد شدن به م یبرا یاگر فرد: س
 ست؟یچ یف ویلکنبست، ت

ھا آمده  قاتیم ی ه خارج از محدودهکّلف) کھر گاه فرد مسلماِن عاقل و بالغ (م: ج
ه و َحَرم کبه م یآمدن ون یگر چه ا -ا َحَرم وارد شود یّرمه کم ی هکاست، بخواھد به م

و  کیا، خشیق درین فرد از طریا چه چناناگر  -احت و گردش باشد یا سیتجارت  یبرا
ھا،  رد و پس از گذشتن از ِاحرامگاهکھا عبور  ھا و ِاحرامگاه قاتیا ھوا بدون ِاحرام از می

ست]، رده اکقات عبور یھا [چون بدون ِاحرام از م ن صورتیا نبست، در ایِاحرام بست 

 یت گردد بر ویب جناکمفرد در حال ِاحرام مرت یھر گاه حاج«د: یگو» درالمختار« ی سندهینو -١
دو َدم الزم  یت گردد، در آن صورت بر ویب جناکِقران مرت یاگر حاج یگردد، ول یدم الزم م یک

ه: بدون ِاحرام از کن یگردد و آن ا یَدم واجب م یکِقران  یصورت بر حاج یکشود. و تنھا در  یم
مفرد در حال ِاحرام  یه اگر حاجکن عبارت آن است یو مراد از ا» ند.کقات عبور یا حرامگاه و م

ن یاه سرزمیا گیو ند، ک کاز واجبات حج را تر یکیه کن ید، ھمانند ایب گردکرا مرت یممنوعات
ت بر ِاحرام ی، جنایارکن یرا چنیگردد؛ ز یھا، جزاء متعدد نم ن صورتید، در ایَحَرم را قطع نما

ه روان ساخته کم یرا با خود به سو یه قربانکمتمّتع  یا حاجیِقران،  یحاج یگردد. ول ینم یتلق
ن صدقه یگردد. و ھمچن یم دو َدم الزمھا  آن ت در حال ِاحرام گردند، بریب جناکاست، اگر مرت

ت در دو ِاحرام حج و عمره بوده یاب جناکرا در حال ارتیشود؛ ز یِقران دو برابر م یز بر حاجین
را در آن وقت یگردد؛ ز یَدم واجب م یک یقات بدون ِاحرام، بر ویدر حال عبورش از م یاست. ول

 نبوده است.» قارن«
ن صورت یرد، در اکاه َحَرم را قطع یِقران گ یحاجد: اگر یش گویخو» ی هیحاش«در  یعالمه شام 

 ی اه حرم، از زمرهیرا قطع گید: زیگو» بحر الرائق« ی سندهیگردد. نو یمتعدد نم یجزاء بر و
د َحَرم را یرا اگر قا رن صید حرم؛ زیندارد. به خالف ص یه ِاحرام بدان ارتباطکاست  یغرامات

ت در حال ِاحرام رخ داده است از یه جناکد؛ چون گرد یالزم م یمت بر ویشد، پرداخت دو قکب
ده است، مورد یت گردیب جناکه شخص ُمحرم در َحَرم مرتکن یشود. و ا یم ین رو متعدد تلقیا

ن رو حرمت یتر را به دنبال دارد، از اکوچک یھا تر، حرمت یرا حرمت قویرد، زیگ یتوجه قرار نم
مت به جھت ِاحرام است نه به خاطر ین وجوب قیبنابراباشد.  یتر از حرمت َحَرم م یِاحرام، قو

شتر یتر و ب ین صورت حرمت حرم، قوی، بدون ِاحرام باشد، در ایفرد جان چه چنانحرم. و اگر 
 )۲/۲۲۳باشد. ( یم
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 ١گردد. یواجب م یشود و َدم بر و یار مکگنھ

[بدون ِاحرام در » ر ِاحرامیدخول الحرم بغ«را با عنوان  ی، بابیح بخاریتاب صحکدر  یامام بخار -١
بدون ِاحرام وارد  بابن عمر»  ل آن گفته است:ینموده و در ذ ینامگذار َحَرم داخل شدن]

ه کدادند  یھالل و ِاحرام بستن فرمان م یرا به جستجو یسانکز ین ج َحَرم شد؛ و رسول خدا
 یق و جستجویشان، از تحقکزم یگران ھمچون ھید یبرا یول  حج و عمره را داشتند؛ ی اراده

 اوردند.یان نیرا به م یرکھالل و ِاحرام، ذ
ق یث ابن عمر را از طریحد کد: امام مالیگو» یفتح البار«تاب کدر  یحافظ ابن حجر عسقالن 

ان کرد و چون به مکت که حرکآورده و گفته است: عبدالله بن عمر از م» موطأ«تاب کنافع در 
 ی هکبدون ِاحرام وارد مه برگشت و کن رو به میش دادند؛ از اید، خبر وقوع فتنه را برایرس» دیقد«
 یق و جستجویشان از تحقک زمیگران ھمچون ھید یاما برا: «ین عبارت بخاریا یّرمه شد. ولکم

ِاحرام را  یه: بخارکن یباشد. خالصه ا یاز سخنان خود مصّنف م» اوردیان نیرا به م یرکھالل ذ
ث عبدالله بن یراستا به حدن یحج و عمره را دارند؛ و در ا ی ه ارادهکقرار داده  یسانکمختص 

عمره را  حج و ی ه ارادهک یسانک« ؛»من اراد الحج والعمرة«گفت:  یه وکعباس استدالل نموده 
ه رفت و آمد کحج و عمره به م ی ه بدون ارادهک یسانک«ن است: ین عبارت چنی؛ و مفھوم ا»دارند

 »ست.یشان ِاحرام الزم نینند، براک یم
دگاه مذھب امام یگر اختالف نظر دارند؛ از دیدیکنه با ین زمیدر ا یمعلماء و صاحب نظران اسال 

» وجوب مطلق«گر، ید یتیاست؛ و در روا» عدم وجوب به طور مطلق«، قول مشھور ھمان یشافع
شود، بھتر ھمان عدم وجوب  یرار مکه داخل شدنشان به َحَرم تک یسانکمده است؛ و در مورد  آ

 است.
ز ین» عدم وجوب«ن ائمه، یدام از اکاست. و از ھر » وجوب«ثالثه، مشھور ھمان  ی دگاه ائمهیاز د 

حنابله،  یمعتقدند. و فقھا» عدم وجوب«ه، به ی، حسن و ظاھرینقل شده است. ابن عمر، زھر
رر کشان، به طور میازھایردن نکه به جھت برآورده کاند  نموده یمستثن» وجوب«را از  یسانک

  ھا، ھا و ِاحرامگاه قاتیه در داخل مکاند  ردهک یرا مستثن یز افرادیو احناف نشوند.  یوارد َحَرم م
 ونت دارند.کس

 معتقدند.» وجوب«ن، به یشتر صحابه و تابعیه بکن باور است یابن عبدالبر بر ا 
ّرر وارد که بدون جنگ و ضرورت به طور مک یّلفکد: مسلماِن میگو» یالمغن«تاب کابن قدامه در  

فه و ین قول از امام ابوحنیست. و ھمیز نیقات بدون ِاحرام جایعبور از م یو یشود، برا یَحَرم م
ن صورت ِاحرام یه در اکاند:  گفتهھا  آن از ینقل شده است. و برخ یاز شاگردان امام شافع یبرخ

  ه نقل شده است.ین نظرید اییدر تأ یتیز روایست؛ و از امام احمد بن حنبل نیبستن واجب ن
د: یوارد شد... ابن قدامه در ادامه گو یا بدون ِاحرام به منطقه یه وکز از ابن عمر نقل شده یو ن

پس از  چه چنانشود؛ اگر  یرر وارد َحَرم مکه بدون جنگ و ضرورت به طور مک یّلفکمسلماِن م
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 چه چنانقات برگردد و از آن جا ِاحرام ببندد؛ و اگر ید به میقات بخواھد ِاحرام ببندد، بایعبور از م
دم  یحج و عمره ِاحرام ببندد، ِاحرام بست، بر و یخواھد برا یه مک یسکقات ھمانند یپس از م

 گردد. یالزم م
وارد شدن به  ی ه ارادهک یسانک ، و احمد بر آن است:کفه، مالیمذھب امام ابوحن د: ینگارنده گو 

ِاحرام بستن ھا  آن ز نداشته باشند، باز ھم بریحج و عمره را ن ی اراده چه چنانه را دارند؛ اگر کم
ه ابن عبدالبر گفت، مذھب کن آمده است. و چنان یز چنین یاز امام شافع یتیالزم است. و در روا

ا یوارد شدن به َحَرم  ی ه ارادهک یسکن رو بر ھر ینگونه است؛ از ایز ھمین نیشتر صحابه و تابعیب
 ا عمره ِاحرام ببندد.یحج  کاز دو ُنس یکیه به کرا دارد الزم است  هکم

ش ھمچون رانندگان به یخو ی خانواده ی و نفقه یحتاج زندگیسب ماکه به جھت ک ی؛ افرادیآر 
ھا  بدان یت بخاریه در رواکشان [ک زمیاس به ھیبا ق چه چنانشوند، اگر  یّرر وارد َحَرم مکطور م

توان  ین ورودشان میا یه بدون ِاحرام داده شود، براکورود به م ی ز اجازهیھا ن اشاره شده] بدان
شوند  یرون میه بکا از میشوند  یرر وارد َحَرم نمکه به طور مک یدر مورد افراد یافت؛ ولیرا  یراھ

ه کست تا با ِاحرام وارد مگردند، الزم ا یروند و دوباره برم یقات و ِاحرامگاه میم یو تا آن سو
 ستند.یشان نک زمیھمانند ھھا  آن رایشوند؛ ز

 ی ه ارادهک یسانک یبرا«رسول خدا:  ی ن فرمودهیردن به عدم وجوِب ِاحرام، به اکو استدالل  
ح ینند، صحک یاستدالل نم» مفھوم مخالف«ه به ک یسانکدگاه ی؛ از د»حج و عمره را دارند

ن یچن یه خود وک یرده است، در حالکت یث را ابن عباس رواین حدیگر، اید یو از سو  ست؛ین
 یه عالمه طحاوکه وارد نشود. ھمچنان کبه م یازمندیا نیچ تاجر یه بدون ِاحرام ھکداد  یفتوا م

رده است. و ابن عباس کنقل » ر ِاحرامیصلح بغیدخول الحرم ھل «ن قول ابن عباس را در باب یا
 ج امبریاب پکشتر در ریا بیش از صد ھزار صحابه یه بکه در فتح مکن فتوا را داد یا یدر حال

، شرح موطأ ک: اوجز المسالکاند. [ر. ردهکگران نقل یو د یھقیه بکھمچنان   وجود داشت؛
 .]کالمال

ن ین موضوع چنیه بدون ِاحرام بود. و از اکز، عدم جواز وارد شدن به میشتر صحابه نیو مذھب ب 
ه بدون ِاحرام، به جواز کدر روز فتح م ج ابه از وارد شدن رسول خداه صحکشود  یدانسته م
ر ضرورت یان ضرورت و غیتفاوت م یبه خوبھا  آن رایاند؛ ز ردهکه بدون ِاحرام استدالل نکدخول م

 دانستند. یرا م
اس یق ج امبریپ یلّ کّرمه در روز فتح بدون ِاحرام، به حاالت کم ی هکبه م ج امبریو وارد شدن پ  

ار را مباح اعالن نمودند، و خوِد جواِز جنگ و یکدر آن روز، جنگ و پ ج امبریرا پیشود؛ ز ینم
ردن سر و کرا شخص ُمحرم به برھنه یقات بدون ِاحرام باشد؛ زیردن از مکانگر جواز عبور یقتال، ب

ل آن دن سر و امثایدن زره و پوشانیه فرد مبارز و جنگجو، به پوشک یّلف است، در حالکصورت م
رسول  یاز روز برا یه را در ساعتکردن در مکه خداوند متعال جنگ ک یّلف است. و ھنگامکم
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 ردن گناه و َدم وجود دارد؟کساقط  یبرا یارکا راھیآ: س
ن یرد، در اکقات و ِاحرامگاه عبور یبدون بستن ِاحرام از م یفرد چه چنان اگر: ج

ا دور ی یکنزد یقات و ِاحرامگاھیا میقات، یالزم است تا دوباره به ھمان م یصورت بر و
ه از آن بدون ِاحرام کبرگردد  یقاتیه به ھمان مکو بھتر آن است  -از آن، باز گردد؛ 
ا عمره ِاحرام یحّج  یقات باز گردد و در آنجا برایو ھر گاه بدان م -عبور نموده است 

 گردد. یگناه و َدم ساقط م ین صورت از ویببندد، در ا
َحَرم  ی ا منطقهین ِحّل یت و از سرزمقات برنگشیبه ِاحرامگاه و م چه چناناگر : س

 گردد؟ یواجب م یبر و یزین صورت چه چیا عمره ِاحرام بست، در ایحّج  یبرا
ا یِحّل  ی ا عمره [از منطقهیحّج  یقات، برایردن از مکپس از عبور  چه چناناگر : ج

 ن صورتیش را انجام داد، در اکب اعمال و مناسیحرم] ِاحرام بست، و به ھمان ترت
ن یالزم است تا به خاطر ا ین صورت [بر ویگردد، و در ا یساقط نم یگناه و َدم از و

ده است بر یواجب گرد یه بر وک یارش]، از خداوند آمرزش بخواھد و به خاطر َدمک
پس از بستن ِاحرام و  چه چناند. و اگر یرا در َحَرم ذبح نما یالزم است تا گوسفند یو

ز قرار یجاھا  ی آنز برایقات را بدون ِاحرام نینار آن، عبور از مکارانش مباح گرداند، در یو  ج خدا
  داد. 

ه را به کجنگ و قتال در م یاگر فرد«فرمودند:  ج امبریه پکثابت است  یح بخاریو در صح 
خداوند متعال به رسول  ید: به راستییه، رخصت دانست، به او بگوکدر م ج امبریاس جنگ پیق

 یمن در ساعت یق براین اجازه را به شما نداد؛ و به تحقیه را داد و اکجنگ در م ی ش، اجازهیخو
جنگ و قتاِل مباح را  ی ه ارادهک یسانکن رو یاز ا». ه داده شدکجنگ در م ی از روز، اجازه

ن موضوع ابن قدامه در یست. و به ھمیز بدون ِاحرام مباح نیه نکشان داخل شدن به میندارند، برا
 رده است.کاشاره » یالمغن«تاب ک

گشت و از  یِحّل برم ی ه از منطقهکبود  یا ه بدون ِاحرام، به گونهکاما داخل شدن ابن عمر در م 
 ه بدون ِاحرام درست بود.کبه م ین صورت داخل شدن ویدر ارده بود؛ و کقات عبور نیم

منّوره  ی نهیشوند و به مد یّرمه خارج مکم ی هکه از مکنند ک یاعتراض م یسانکاز مردم بر  یبرخ 
افراد  اینگونهشوند؛ و حاالت  یه وارد مکبندند و به م یِاحرام مآنگاه  روند، یگر مین دکا امای

ه کبه م یداخل شدن و  ا عمره را دارد؛ به اجماع علماء،یحج  ی رادهه اک یسکرا یب است؛ زیعج
ردن وارد کاد عمره یاز ز یا یح، نھیح و صریث مرفوِع صحیست. و در احادیز نیبدون ِاحرام جا

ن یچن چه چناننند، اگر کخواھند عمره  یند و میآ یقات میه از خارج مک ینشده است؛ و افراد
 »ریل خکو الله المؤفق ل«اند.  منع شده یریار خکاز  یشوند، به راستردن منع کاز عمره  یافراد
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حّج  ی هیقات برگشت و تلبیا عمره، به ِاحرامگاه و می ل حّج و اعما کش از انجام مناسیپ
 شود. یساقط م ین صورت گناه و َدم از ویرا در آنجا گفت، در ا

رد؛ و سپس کقات و ِاحرامگاه عبور یبدون بستن ِاحرام، از م یفرد چه چناناگر : س
قات یِاحرامگاه و مه اگر دوباره به کم آن داشت یحّج، ِاحرام بست و ب یقات برایاز م

 ست؟یچ یف ویلکن صورت تیفوت گردد، در ا یبرگردد، حّج و
ردن از کعبور «ه به خاطر کقات برنگردد، بلین صورت به ِاحرامگاه و میدر ا: ج

ن یند، و به خاطر انجام اکرا ذبح  یالزم است تا گوسفند ی، بر و»قات بدون ِاحرامیم
 واھد.ار، توبه نموده و از خداوند آمرزش بخک

ه اگر کم آن داشت یقات بست، و بیِاحرام عمره را پس از عبور از م یاگر فرد: س
ن صورت یان برسد؛ در ایب و زیقات برگردد، به جان و مالش آسیدوباره به ِاحرامگاه و م

 ست؟یچ یف ویلکت
ه به خاطر کقات و ِاحرامگاه برگردد، بلیست تا به میواجب ن ین صورت بر ویدر ا: ج

 د.یدر َحَرم بسنده نما یقات، به ذبح گوسفندیِاحرام بستن پس از عبور از م ِت یجنا
ّرمه کم ی هکا مین َحَرم ین بار بدون ِاحرام به سرزمی، چندیفرد چه چناناگر : س

 ست؟یمش چکوارد شد، ح
بر او  یا ا عمرهیا حرم شد در مقابل ھر بار ورود، حج یه کاگر بدون احرام وارد م: ج

ا ی یا حّج نذریحّج فرض  یه اگر در ھمان سال جھت اداک ید؛ به طورگرد یالزم م
ا مستحب ِاحرام یمسنون  ی ا عمرهیو  ییقضا ی ا عمرهی ینذر ی ا عمرهی ییحّج قضا
ا عمره به خاطر ورود بدون ِاحرام الزم ین احرام در مقابل آنچه بر او از حج یبست، ا

 یا حرم، برایه کورود بدون ِاحرام در من یه اکن شرط یبد -رد. یگ یشده بود قرار م
 ت آن را ھم نداشته باشد.یھر چند ن -ن بار باشد یا آخرین بار ینخست

ن صورت آنچه به خاطر ورود بدون ِاحرامش بر ید، در ایگر داخل گردیو اگر سال د
آنچه به سبب ورود بدون  یت ادایه به نک یگردد، مگر در صورت یاو الزم شده ادا نم

ه ک یار را به ھمان تعدادکن یا چه چنانبر او الزم شده است، ِاحرام ببندد. و  ِاحرام
بر او الزم شده  که از ُنسکت آنچه یا حرم داخل شده است و به نیه کبدون احرام در م

اش ساقط  ه ھر بار بر او واجب شده بود از عھدهک ین صورت دمیبود، انجام داد، در ا
 گردد. یم

قات و یا ھوا به میا و یا دری کیق خشیحرم، از طر ی محدودهه خارج از ک یسک: س



 ٦٧١  حّج  کتاب

ردن کند و به ھنگام عبور ک ید و از ِاحرامگاه بدون بستن ِاحرام عبور میآ یِاحرامگاه م
ن َحَرم یت رفتن به سرزمیبرود و ن» جّده«ه تنھا به شھر کآن است  یت ویقات، نیاز م

 یم وکن صورت حیا عمره را ندارد، در ایّرمه و گزاردن حّج کم ی هکا وارد شدن به می
 چگونه است؟

 رد.یگ یز بدو تعّلق نمین یزیشود و چ یار نمکار گنھکن یبا ا ین فردیچن: ج
ن َحَرم ین فرد به شھر جّده آمد، و پس از آن خواست تا به سرزمیا چه چناناگر : س

 ست؟یچ یف ویلکن صورت، تیّرمه وارد شود، در اکم ی هکا می
 ی هکا مین َحَرم یدرست است تا بدون ِاحرام به سرزم یو ین صورت برایدر ا: ج

ا یحّج  ی اراده -د یه به شھر جّده رسکن یپس از ا - چه چنانّرمه وارد شود. و اگر کم
ا عمره ِاحرام یحّج  ین ِحّل برایا سرزمین صورت از شھر جّده یعمره را نمود، در ا

 ببندد.
ونت کن ِحّل سیا در سرزمیھا،  ھا و ِاحرامگاه قاتیه در مک یسانک یا برایآ: س

 ن َحَرم وارد شوند؟یا سرزمیّرمه کم ی هکدارند، درست است تا بدون ِاحرام به م
شان درست یا عمره را نداشته باشند، برایه قصد حّج ک یتا زمان یسانکن یچن: ج

 چه چناناگر  یلّرمه وارد شوند؛ وکم ی هکا مین َحَرم یاست تا بدون ِاحرام به سرزم
ه شوند؛ کا مین بدون ِاحرام وارد َحَرم یا عمره را داشته باشند، و با وجود ایقصد حّج 

ن ِحّل یواجب است تا به سرزمھا  آن گردد؛ و بر یَدم واجب مھا  آن ن صورت بریدر ا
 باشد. ین ِحّل میسرزم ھا، آن قاتیرا ِاحرامگاه و میبرگردند؛ ز
ن ِحّل ین َحَرم بستند و به سرزمیا عمره را در سرزمیِاحرام حّج  چه چنانو اگر 

ه یردن طواف، تلبکش از شروع یدر آنجا پ ین ِحّل برگشتند ولیا به سرزمیبرنگشتند؛ 
 گردد. یساقط نمھا  آن ز ازیشوند و َدم ن یار مکن صورت گنھینگفتند، در ا

 ی هکعمره از م یدارد، براونت کن َحَرم سیه در سرزمک یفرد چه چناناگر : س
 ارش درست است؟کن یا این حرم، ِاحرام بست، آیا سرزمیّرمه کم

 یناِن َحَرم براکقات و ِاحرامگا سایرا میست؛ زیدرست ن یو یبرا یارکن یچن: ج
حّج  یبرا چه چنانباشد؛ و اگر  یم» ِحّل «ن یعمره، سرزم یو برا » حرم«ن یحّج، سرزم

َدم ھا  آن گردند و بر یار مکِاحرامگاھشان ِاحرام ببندند، گنھقات و یر میا عمره در غی
 شود. یواجب م

 ن َحَرمیت بر سرزمیجنا 
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 د؟ییان نماین َحَرم را بیت بر سرزمیجنا: س
 ه عبارتند از:کرد یگ یت تعّلق مین حرم، دو جنایدر مورد سرزم: ج

 ار حرم.کشتن شک -١
 اه حرم.ین ساختن درخت و گکشه یا ریردن کقطع  -٢

د؛ با یار َحَرم را بنماکقصد ش یسکه کت بر حرم، عبارت از آن است ی[پس جنا
 یسکه کن یا ایار. کردن بر شک ییا راھنمایآن،  یا اشاره نمودن به سویار، کشتن شک

 ن ساختن آن.]کشه یا ریردن کد؛ با قطع یاه آن تعّرض نمایا گیبه درخت َحَرم 
بدو تعّلق  ییشد، پرداخت چه جزاکد َحَرم را بی، صیفرد چه چناناگر : س

 رد؟یگ یم
ار َحَرم را به مستمندان و فقرا کمت شی، واجب است تا معادل قیبر فرد جان: ج

 مت آن شود.ین قیتواند جانش ینه گرفتن روزه نمین زمیند؛ و در اکصدقه 
گر در یا عمره ندارند)، با ھمدیه ِاحرام حّج کدو فرد حالل ( چه چناناگر : س

 گردد؟ یالزم مھا  آن بر یزیند، پرداخت چه چیت نماکد َحَرم مشاریشتن صک
 گردد. یجزاء واجب م یکپرداخت  ھا، آن ن صورت بر ھر دو نفریدر ا: ج

د یار صکش یا جزایازد، آید َحَرم دست یشتن صکفرد ُمحرم، به  چه چناناگر : س
 شود؟ یحرم، متعدد و دو چندان م

ن حرم] متعدد و دو یحرمت ِاحرام و حرمت سرزمن صورت جزاء [به خاطر یدر ا: ج
ن فرد یا چه چنانو اگر   شوند؛ یگر ادغام میدیکه ھر دو جزاء در کگردد؛ بل یچندان نم

 ١ند.ک یت میفاکد، باز ھم ید را به فقرا و مستمندان صدقه نمایص یکمت یمعادل ق
حرام ندارد)، به ا عمره اِ یحّج  یه براکا فرد حالل (یشخص ُمحرم  چه چناناگر : س
ن صورت پرداخت یازند، در ایا درخت َحَرم دست یاه ین ساختن گکشه یا ریردن کقطع 
 گردد؟ یالزم مھا  آن بر یزیچه چ
رده که قطع کمت آن چه را ین صورت بر فرد ُمحرم و حالل، الزم است تا قیدر ا: ج

 یق و بررسیتحق» ةیفاکال«تاب ک ی سندهیو نو» ةیالعنا«تاب ک ی سندهین موضوع را نویا -١
 یبر مبنا یول  ند؛ک یفاره را واجب مکاس، دو یه: قکقشان بر آن رفته یتحق ی جهیو نت  اند؛ نموده

ه حرمت کاست  اینگونهشوند؛ و صورت استحسان  یگر ادغام میدیکفاره در کھر دو » استحسان«
ار کار َحَرم حرام است و ھم شکه بر فرد ُمحرم، ھم شکرا یتر از حرمت َحرم است؛ ز یِاحرام، قو

 شود. یز میف نیتر شامل امر ضع ین رو امر قوین ِحّل، از ایسرزم
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ه درخت در کاست  ین مسئله در صورتید؛ البته این ساخته است صدقه نماکشه یا ری
 اشته باشد.کآن را ن یسکنباشد و  یسکت کیمال

باشد، در  یسکت کیا قطع شده، در ملین شده کشه ین درخِت ریا چه چناناگر : س
 ست؟ یف چیلکن صورت تیا

مت یدرخت، پرداخت دو ق ی نندهکن کشه یننده و رکن صورت بر قطع یدر ا: ج
ه واجب کردن] حق شرع مقدس اسالم، کع ی[ضا یمت برایق یکگردد؛  یواجب م

د آن را به یه باکع نمودن] حق بنده، ی[ضا یمت برایق یکد؛ و یاست آن را صدقه نما
 د.یآن درخت پرداخت نما کمال

نباشد؛ و اگر  که درخت، خشکاست  ین مسئله در صورتیه اکناگفته نماند 
است تا تنھا  ننده واجبکن صورت بر شخص قطع یباشد، در ا کدرخت خش چه چنان

از  یزیچ یو ی ن صورت بر ذّمهیو در ا  د؛یدرخت پرداخت نما کمت را به مالیق یک
 رد.یگ یحق شرع مقدس اسالم تعّلق نم

 را قطع نمود؟ یزیتوان چ یاھان حرم، میا از گیآ: س
را قطع نمود؛ و  ١»اذخر«اه معروف یتوان گ یاھاِن حرم، میان گی؛ از میآر: ج
 ز درست است.یَحَرم ن کاھان خشیدرختان و گردن کن قطع یھمچن
 ا شخص ُمحرم؟یشخص حالل است  یا برایام و مسائل باال، آکاح: س
ردن کرا قطع یاند؛ ز سانیکام و مسائل مزبور، شخص حالل و ُمحرم کدر اح: ج

ده است نه به ین َحرم، ناروا و حرام گردیاھان، به عّلت حرمِت سرزمیدرختان و گ
 ِاحرام!جھِت حرمِت 

ت کرا در َحَرم با مشار یدو شخص ُمحرم [در حال ِاحرام]، درخت چه چناناگر : س
ردن آن، که با قطع کباشد  ییھا ز از ھمان درختیو آن درخت ن -ند، یگر قطع نمایدیک

بر آن دو نفِر ُمحرم  یزین صورت پرداخت چه چیدر ا -گرداند  یجزاء را واجب م
 گردد؟ یواجب م

 گردد. یدرخت واجب م یکمت یپرداخت ق ھا، آن رت بر ھر دو نفرن صویدر ا: ج

ا زرد و تندبو یز و سرخ رنگ یش ریھا ه برگک یکبار یھا است خوشبو و با شاخه یاھیِاذخر: گ -١
خ آن را در یباشد. و ب یده برگ مییخ آن ستبر، و ساید، و بیسف یھا وفهکش یاه داراین گیاست. ا

ا ی» واالن«قسم آن  یکبه  یند. و در فارسیشو یند. و با آن دست میگو یم» غسول« یزبان عرب
 ند. [مترجم]یگو یز بدو میه نکاه مکاه و یند. و گور گیگو یم» خ واالنیب«
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 رد؟کاستفاده  کن حرم، به عنوان مسوایتوان از درختان سرزم یا میآ: س
ه درختان کاستفاده نمود، مگر آن  کتوان به عنوان مسوا یاز درختان َحَرم نم: ج

 .]١باشند کخش

  فصٌل 

َحايَا يِف  َجازَ  َما وَ  .َوالَغنَمِ  َوابَلَقرِ  اِإلبِِل  ِمنَ  :ُهوَ  وَ  ؛َشاةٌ  اَدنَاهُ  ،لَهدُي اَ   .الَهَدايَا يِف  َجازَ  ،الضَّ
ُوزُ  :َوالَشاةُ    يَشءٍ  لُكِّ  يِف  جتَ

َّ
�ِن  َطَواِف  يِف  إِال  ؛احلَلِق  قَبَل  الُوقُوِف  بَعدَ  َوطءٍ  وَ  ُجنُبًا الرُّ

 .بََدنَةٌ  ِمنُهَما لُكٍّ  فيَِف 
  بِاحلََرمِ  ٍي َهد لُكِّ  بحُ ذِ  ُخصَّ  وَ  ؛فَقط انلَّحرِ  ومِ يَ �ِ  َوالِقرانِ  الُمتَعةِ  ُي َهد ُخصَّ  وَ 

َّ
ن ِاال

َ
 أ

رِ  يِف  َب يَّ َ�عَ  وَ  َ�َطوُّاًع  ُ�ونَ يَ    وَ  َ�َلِّهِ  يِف  نَحرُ يَ �َ  ِق �الطَّ
َ

 ه�ِ غَ  وَ  احلََرمِ  �ُ فَقِ  وَ  َغِ�ٌّ  أُ�لُهي ال
ُ  وَ  َسَواءٌ 

َّ
ِع  بََدنَةُ  ُ�َق� ُق �َ  وَ  ؛َ�َقط َوالِقَرانِ  َوالُمتَعةِ  اتلََّطوُّ َالهِل  تََصدَّ   وَ  ؛ِخَطاِمه وَ  جِبِ

َ
 ىعطيُ  ال

ارِ  اَجرُ    وَ  ِمنهُ  اجلَزَّ
َ

وَرةٍ  بَِال  رَ�بُهيَ  ال   وَ  رَضُ
َ

َنُه لَُب ُ�  ال
َ

  بل
َّ

ُق يَ �َ  ؛الَمِحلُّ  َ�ُعدَ  اَن ِاال  وَ  بِه تََصدَّ
  وَ  لَِزَمه ،ايً َماشِ  َحّجاً  نََذرَ  لَو وَ  بِانلُّقاِخ  الَمِحلُّ  قَُرَب  ِان رَضَعه نِضحُ يَ 

َ
 ُطوَف �َ  َحىّت  رَ�ُب يَ  ال

َل  وَ  .َدًما اَراَق  ،َرِ�َب  فَاِن ؛لِلرُّ�ِن  ُكوِب  ىلَعَ  الَميشُ  فُضِّ  .هيَعلَ  لِلَقاِدرِ  الرُّ
َقنَا ُ  َو�َّ حَسِن  ىلَعَ  بِالَعودِ  نَايَعلَ  َمنَّ  وَ  بَِفضِلهِ  َ�َعاىل ا�َّ

َ
  َحالٍ  أ

َ
دٍ  ِدنَايِّ سَ  جِبَاهِ  هِ ِايل  َص�َّ  ُ�َمَّ

 . َسلَّمَ  وَ  هِ يَعلَ  اهللاُ 

 گردد] ین حرم، ذبح میکه در سرزم یوانی؛ ح»َهدي«رامون یپ[ :فصل

باشد [و از  یفقط از شتر، گاو و گوسفند م »هدي«، گوسفند است. و »هدي«ن یکمتر
کسان یھا  آن ی گوسفند، نر و مادهباشد. و در شتر، گاو و  یز نمیگر، جایوانات دیح

 است.

 گردد. یکه در حّج و عمره، در حرم ذبح م یوانی: عبارت است از ح»هدي«و 
 چند مورد است: به خاطر »ھدي«کردن و ذبح 

 از احرام.» ُمْحَصر«رون شدن شخص یبه جھت ب -١

 .۳۲۵-۲۹۴، صص ۱، ج یل قدوریدر مسا یریس -١
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کجا نمودن حّج و عمره، ی ی متمّتع به خاطر شکرانه یقارن و حاج یحاج -٢
 ند.ینما یرا ذبح م یَھد

 یکسان یبرا »هدي«ن یگردد. و ا یذبح م یات، َھدیجنا ی به خاطر کّفاره -٣
از واجبات حّج را  یکیا یشده باشند؛  یتیاست که در حال احرام مرتکب جنا

 ترک کرده باشند.
خواھند به صورت  یم است که یافراد یتمام یبرا ین ھدی؛ و اینفل یَھد -٤

 ند.]یرا ذبح نما یوانی، حینفل
ن رو، یباشد؛ [از ا یز میز جاین» ایھدا«درست بود، در  یکه در قربان یوانیو ھر ح

 باشد که عبارتند از: ید به دو شرط میوانات (گاو، شتر و گوسفند)، مقین حیذبح ا
ن«، یوان ھدیح -١

َ
ن«ا باالتر از ی» یث

َ
 باشد.» یث

 ھا، سالم باشد. ھا و نقص بی، از عیوان ھدیح -٢

ان آورده باشد و در سال یک سال کامل را به پایآن است که  در گوسفند: »ثَني«و 

آن است که دو سال را کامل نموده و در سال سّوم  از گاو: »ثني«ده باشد؛ و یدّوم گرد

آن است که پنج سال را کامل نموده و در سال  در شتر: »ثني«داخل شده باشد؛ و 
 ششم داخل شده باشد.

بود که شش ماه را کامل کرده بود و به  یھا، گوسفند شین مایدر م چه چنانو اگر 
ک سال را یکه  یان گوسفندیان آن و می، میل چاقیچاق و فربه بود که به دل یا گونه
 درست است. یوانین حیچن یشد، پس اھدا یل کرده بود، فرق گذاشته نمیتکم

ن است که یا »:ھا سالم باشد ھا و نقص بی، از عیوان ھدیح«ن که: یو مراد از ا
 یوانیکردن ح ین رو، قربانیح و سالم برخوردار باشد؛ از ایصح یی، از اعضایوان ھدیح

نمودن  ین قربانیست؛ و ھمچیا دم آن قطع شده باشد، درست نیکه دست، پا، گوش 
ده است که در استخوان یرس یآن به حّد  یف و الغر که الغریار نحیوانات کور، بسیح
 ست.یتواند، درست ن یقربانگاه رفته نم یکه به سو یوان لنگیست، و حین یمغز یو

 ین رفته بود، پس ذبح آن برایوان از بیشتر دم حیا بیشتر گوش یب چه چنانو 
 ست.یدرست ن یقربان

 ست.یز نیگر جاید ییدرست است و در جا حرم، تنھا در هديذبح و 
 گردد:ک گاو کامل ذبح یا یک شتر کامل ید یر بایو در موارد ز
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ارت بپردازد و آن را یبه طواف ز یکه در حال جنابت و ناپاک یفرد ی در کّفاره -١
 با طھارت اعاده نکند.

ارت بپردازد و آن را یبه طواف ز یکه در حال جنابت و ناپاک یفرد ی در کفّاره -٢
 با طھارت اعاده نکند.

در  یرا ذبح نمود؛ ول یگریوان دیتوان ح ینم گاوو  شترن دو مورد به جز یدر ا
توان  ی، منافله یھدا ی، تیدم جنا، دم قران، دم تمّتع، دم ِاحصارگر ھمچون: یموارد د
 را ذبح کرد. یگوسفند

م شوند؛ یک و سھیگر شریکدیک گاو، ھفت نفر با یا یک شتر یو درست است که در 
 یو تقّرب به سو یکیک از آن ھفت نفر، نزدیت و ھدف ھر یالبته مشروط بر آن که ن
 خداوند بلندمرتبه باشد.

آن را داشته باشند تا از گوشت آن استفاده  ی از آنان اراده یبرخ چه چنانو اگر 
 باشد.]  یز درست نمینھا  آن ی هیبق یند، در آن صورت قربانینما

 ھا، آن ک ازیدرست است به جز در دو مورد که در ھر  یزیو ذبح گوسفند در ھر چ
 ک شتر کامل ذبح کرد؛ و آن دو مورد عبارتند از:یا یک گاو کامل ید یبا

ارت پرداخته است یبه طواف ز یکه] در حال جنابت و ناپاک یفرد ی [در کفاره -١
 ، اعاده نکند.]ی[و آن را با طھارت و پاک

[و  سر یدن مویش از تراشیپو  وقوف در عرفاتکه] پس از  یفرد ی [در کفاره -٢
ن دو مورد به جز ید. در اینما ییا ھمسرش عمل زناشوارت] بیش از طواف زیپ

گر ھمچون: یدر موارد د یرا ذبح نمود، [ول یگریوان دیتوان ح یشتر و گاو، نم
را  یتوان گوسفند ی، منافله یھدا ی، تیدم جنا، دم قران، دم تمّتع، دم احصار

 ذبح نمود.]

د قربان اختصاص یروز ع] تنھا به »هدي نفيل«[و  »هدي قران«و  »هدي متتّع«و ذبح 
د یدن روز عیش از فرا رسیقران پ یتمّتع و ھد ین رو ذبح نمودن ھدیاند؛ [از ا افتهی

ش را در یخو یقارن واجب است تا ھد یمتمّتع و حاج یست؛ بلکه بر حاجیدرست ن
ن یست تاذبح ایدرست نھا  آن یند؛ و براید ذبح نمایا در دو روز پس از عید یروز ع

ن یست تا این درست نیاندازند؛ و ھمچنیر بیالحّجة به تأخ یوز دوازدھم ذرا از ر یھد
 یھدو  اتیجنا یذبح ھدد ذبح کنند. و یدر روز ع عقبه ی جمرهش از زدن یرا پ یھد

 را ذبح نمود.ھا  آن توان یست و در ھر زمان مین ید به زمان مخصوصی، مقاحصار
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د ذبح نمود، در آن یع یرا پس از روزھا قران یھدا ی تمّتع یھد چه چنانو اگر 
الزم  یبر و یگرین آن، دم دیاز وقت مع یر انداختن ذبح ھدیصورت به جھت به تأخ

 گردد. یم
 ید و قربانیش را تراشیسر خو یوان، مویش از ذبح کردن حیپ چه چنانو اگر 

واجب  یوز بر یر افکند، در آن صورت، دم سّوم نید به تأخیع یز از روزھایش را نیخو

غنية «ش از ذبح است. در کتاب یسر پ یدن موین دم سّوم به جھت تراشیگردد. و ا یم

 ن موضوع اشاره رفته است.]یبد ١٥٠ص  »الناسك

باشد  یده است؛ مگر آن که نفلی، مختص گردن حرمیسرزمدر  یی»هدي«و ذبح ھر 
و نقصش] در ب یوب و ناقص گردد که در آن صورت [آن را به ھمراه عیو در راه، مع

د ینما» َنحر«ده است،] یمشروع گرد یوان قربانیکه در آن، ذبح ح ییقربانگاه [ھمان جا
 ی، شتریقربان یبرا یفرد چه چناناگر  یعنیو شخص ثروتمند و توانگر از آن نخورد؛ [

ر راه ھالک گردد، در آن صورت اگر ین شتر در مسیک بود که ایرا با خود برد و نزد
د و با خون آن، کوھانش ین نمایبود، آن را بکشد و ُسم آن را با خونش رنگ نافله یھد
گذارد؛ و نه  یفقرا و مستمندان باق یآن را برا ی ذبح شده ی ن کند و الشهیز رنگیرا ن

 از آن نخورد. یگریصاحب آن و نه شخص ثروتمند د
ذبح شده،  ید ودر مورد ھدین آن نمایگزیرا جا یگرید یبود، ھد واجب یھدو اگر 

 »هدي نذر«د. و خوردن از یتواند ھرگونه که بخواھد، در آن تصّرف نما یمختار است و م
 را که آن صدقهی؛ زیگریشخص ثروتمند د یو نه برا یصاحب ھد یجواز ندارد، نه برا

صاحب  یز جواز ندارد، نه براین »هدي جنايات«باشد و حق فقرا است. و خوردن از  یم

جبران  یاست که برا یی ی، ھد»هدي جنايات«گر؛ و ید یشخص یو نه برا یھد
 ده، واجب شده است.]یکه در حّج واقع گرد ینقصان

اند [و دادن  کسانیا، برابر و یر حرم، در دادن گوشت ھدایر و مستمند حرم و غیو فق
 ا، فقط به مستمندان و فقراء حرم، اختصاص ندارد.]یگوشت ھدا

دي نافلها گاِو] ی[شتر  »َبَدنة«و [مستحب است که] تنھا  را  هدي قرانو  هدي متتّع، هَ
شوند؛ و پس از  ی، قالده نماتیدم جناو  دم احصارد؛ [و ی] قالده نمایا کفشی[با چرم 

 د.یز صدقه نماین و افسار و لگام آن را نی،] پاالن و زیذبح کردن ھد
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الزم  یپوست] بپردازد؛ [بلکه بر و ی[و از بھا ید از گوشت قربانیو مزد قصاب را نبا

اَْن اَقُْوَم يلَعٰ بََدنٍة  ج اََمَرِ�ْ رَُسْوُل اهللاِ «د: یگو سیرا از خودش بدھد. عل یاست تا مزد و
ُْن ُ�ْعطِ 

َ
اَر ِمنْٰها؛ قٰاَل: � َزّٰ

ْ
 اُْعِطي اجل

ّٰ
َق بِلَْحِمٰها َو ُجلُوِْدٰها َو اَِجلَِّتٰها َو اَْن ال يِْه ِمْن َو اَْن اَتََصدَّ

کنم و گوشت  یرا قربان یبه من فرمان داد تا شتر ج امبریپ«و مسلم)؛  ی(بخار »ِعنْدنٰا
م. و به من فرمان داد که مزد قصاب را از آن ین آن را صدقه نمایو پوست و پاالن و ز

 .]»میپرداز یندھم؛ و فرمود: مزد قصاب را خودمان م
از به سوار شدن داشت، در ید؛ [و اگر نسوار نشو یوان قربانیو بدون ضرورت، بر ح

به سوار شدن نداشت، در آن صورت  یازین چه چنانآن صورت بر آن سوار شود؛ و اگر 
سوار شدن  ی درباره سدم که از جابر بن عبداللهید: شنیر گویبر آن سوار نگردد. ابوالزب

چون «فرمود:  یمدم که یشن ج امبریدند. او در پاسخ گفت: از پیپرس یوان قربانیبر ح
را  یگریوان دیکه ح یو تا زمان  ده بر آن سوار شو؛یکو و پسندین یا ، به گونهیناچار شد

 مسلم] ».یسوار شو یوان قربانیبر ح یتوان ی، میدا کنیپ یسوار یبرا
وان یکه در آن، ذبح ح یرا ندوشد؛ مگر آن که قربانگاه [مکان یوان قربانیر حیو ش

رش را بدوشد و] آن را ی] دور باشد؛ که در آن صورت [شده استیمشروع گرد یقربان
آن، آب  یھا ک بود، در آن صورت بر پستانیقربانگاه نزد چه چناند. و اگر یصدقه نما

 رش قطع گردد.]ین کار، شیسرد بپاشد [تا با ا
 یاده به حج برود، در آن صورت بر ویپ ینذر کرد که با پا یفرد چه چنانو اگر 

وان سوار یارت را انجام نداده است، بر حیکه طواف ز ید تا زمانینبا گردد؛ و یالزم م
 شود.

را ذبح  یوانیزد و حیبر ید خونیسوار شد، در آن صورت با یوانیبر ح چه چنانو اگر 
اده حج کردنش، برتر از سواره حج نمودن یرا دارد، پ یاده رویکه توان پ ید. و کسینما

اده حج یاند: سواره حج نمودن برتر از پ گفته ینظران فقھ از صاحب یاست. [و برخ
 است.] یو یو روان ین کار، باعث حفظ جان و مال و آرامش روحیرا اینمودن است؛ ز

ش، موّفق بگرداند تا به اھداف و یخداوند بلندمرتبه ما را به فضل و احسان خو
ساالر ما حضرت  یواال و مقام عال ی به برکت مرتبه -م. و بر ما یش برسیخو یھا آرمان
اش] رجوع  حّج خانه یبه سو یعنیاو [ ین حال به سویمّنت نھد تا به بھتر - ج محمد

 م.یینما
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 یکس یانجام حّج از جا«و » ِاحصار«نم که در مورد یب ینجا بر خود الزم می[در ا
 م:یان نمایرا ب یز نکاتین» گرید

 »:ِاحصار«
ا ی، یماریا بیگران، یاز طرف د یفرد ُمحرم [به خاطر وجود موانع چه چناناگر : س

 یف ویلکن صورت تیحّج، بازداشته شد، در ا یره] از رھسپار شدن به سویدشمن و غ
 ست؟یچ

، از یماریب ی ا به سبب عارضهیفرد ُمحرم به سبب وجود دشمن،  چه چنان: ج
شتن را حالل یرست است تا خود یو یخدا و حّج بازداشته شد، برا ی دن به خانهیرس

 د.یند و از ِاحرام بدر آک
د یشتن را حالل نماید خویفرد ُمحرم در صورت بازداشته شدن از حّج، چگونه با: س

 د؟یو از حرام بدر آ
ره، از یو غ یماریا به سبب بیه به سبب وجود داشتن، ک یسک[چنان چه  :ج

ن صورت ین َحَرم بود، در ایخدا بازداشته شده است]، اگر در سرزم ی دن به خانهیرس
 د.یوتاه نماکا یش را بتراشد یسر خو یند و پس از آن موکرا در َحَرم ذبح  یگوسفند

خدا بازداشته شد،] در  ی دن به خانهیه از رسکده بود [ین َحَرم نرسیو اگر به سرزم
را از طرف  ی] بفرستد، و شخصحرم یمت آن را [به سویا قین صورت گوسفند یا

لش قرار کید؛ و با وید تا آن گوسفند را از طرف او در َحَرم ذبح نمایل نماکیش ویخو
ل، آن کیو ی لهیند؛ و ھر گاه به وسکن ذبح یروز مع یکه آن گوسفند را در کبگذارد 

ز از ِاحرامش حالل ین در َحَرم ذبح شود، شخص محرم نیگوسفند در وقت مع
 گردد. یم

خدا بازداشته شود  ی دن به خانهیه از رسک یدر صورت» ِقران یحاج«م کح: س
 ست؟یچ

د؛ و اگر ین َحَرم باشد، دو گوسفند را ذبح نمایدر سرزم» ِقران یحاج«چنان چه : ج
َحَرم بفرستد تا از طرف او در  ین صورت دو گوسفند را به سویخارج از َحَرم بود، در ا

د و یآ یدو گوسفند، از ھر دو ِاحرام حّج و عمره بدر م آنجا ذبح شوند؛ و پس از ذبح
 گردد. یحالل م
ن َحَرم یبه چه عّلت [در وقت بازداشته شدن از حّج]، گوسفند را به سرزم: س

ند، که از حّج بازداشته شده است ذبح ک یانکفرستند؛ و اگر گوسفند را در ھمان م یم
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 گردد؟ یا حالل نمیآ
رون ی[در ب یَحَرم است، ذبح و ی رون از محدودهی، به شخص ُمحرمک یدر صورت: ج

گر ید ییبه جز در حرم، در جا» ِاحصار«واِن یردن حکرا ذبح یست؛ زیاز حرم] درست ن
 ست.یدرست ن

 د درست است؟یش از روز عیپ» ِاحصار«وان یردن حکا ذبح یآ: س
د یش از روز عیپ» ِاحصار«وان یردن حک، ذبح /فهیدگاه امام ابوحنیاز د: ج

ردن که ذبح کن باورند یبر ا /و امام محمد /وسفیامام ابو یباشد؛ ول یدرست م
د درست یش از روز عیه از حّج بازداشته شده است، پک یسک یبرا» ِاحصار«وان یح
 ند.]ید قربان ذبح نماید آن را در روز عیباشد [و فقط با ینم

و  یماریسبب ب ا بهیگزار [به سبب وجود دشمن،  فرد عمره چه چناناگر : س
ذبح  یو» ِاحصار«واِن ید حین صورت در چه وقت بایره]، از عمره بازداشته شد، در ایغ
 رده شود؟ک

ند؛ کتواند آن را ذبح  یخواھد م یه مکگزار مختار است و در ھر وقت  فرد عمره: ج
 ین مسئله، جزو مسائل اجماعیوان در َحَرم باشد. و ایه ذبح حکالبته مشروط بر آن 

 باشد. یم
وان را ذبح یرد، حیگ یدن به حّج در حصار و مانع قرار میه از رسک یسکھر گاه : س

 یباق یگر بر وید یارکا انجام ید]، آید [و پس از آن حالل گردد و از ِاحرام بدر آینما
 ماند؟ یم

الزم است تا در  یرد، بر ویگ یدن به حّج در حصار و مانع قرار میه از رسک یسک: ج
ه از عمره در حصار و مانع قرار ک یسکاورد؛ و یب ییعمره قضا یکحّج و  یکنده، یآ
 است. ییقضا ی عمره یکفقط  یرد، بر ویگ یم

 یحاج«رد، یگ یدن به حّج در حصار و مانع قرار میه از رسک یسک چه چناناگر : س
واجب  یبر و یزین صورت پس از حالل شدن، انجام چه چیباشد، در ا» ِقران

 گردد؟ یم
 باشد. یحّج و دو عمره م یکرد، یگ یه در حصار و مانع قرار مکِقران  یبر حاج: ج

ا یحّج ِاحرام بسته، [به سبب وجود دشمن  یه براک یشخص چه چناناگر : س
ن رو به یدن به حّج، در حصار و مانع قرار گرفت، از ایگر] از رسید یا عواملی یماریب

َحَرم حمل  یه گوسفندش را به سوک یسکرا فرستاد و با  یَحَرم گوسفند یسو
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ند؛ و پس از آن، حصار و کن از طرف او ذبح یمع یند قرار گذاشت تا آن را در روزک یم
 ست؟یچ یف ویلکن صورت تیمانع برطرف شد، در ا

(گوسفند)  یافت َھدی[پس از برطرف شدن حصار و مانع]، توان در چه چناناگر : ج
شتن را حالل گرداند و از یست تا خویدرست ن یو ین صورت برایو حّج را داشت، در ا

ش بپردازد، و به یحّج خو کالزم است تا به انجام اعمال و مناس ید؛ و بر ویِاحرام بدر آ
 حّج متوجه شود. یسو

(گوسفند)  یافت َھدی[پس از برطرف شدن حصار و مانع]، توان در چه چنانو اگر 
د؛ و اگر ین صورت خود را حالل نمایانداشت، در  یافت حّج قدرتیبر در یرا داشت ول

ن صورت ینداشت، در ا ی، توانیافت َھدیبر در یافت حّج را داشت ولیتوان در چه چنان
د؛ و بھتر آن است یشتن را حالل نمایدرست است تا خو» استحسان« یاز رو یو یبرا
 ١ش را انجام دھد.یحّج خو کش متوجه شود و مناسیحّج خو یه به سوک

ھم  ید، ولیز رسیّرمه نکم ی هکحّج ِاحرام بست و به م یبرا یفرد چه چناناگر : س
ن صورت یا در ایارت در حصار و مانع قرار گرفت، آیاز وقوف در عرفات و ھم از طواف ز

 ر؟یا خیاست » ُمْحَصر« ین فردیچن
 باشد. یم» ُمْحَصر« ین فردی؛ چنیآر: ج

ا تنھا یه، تنھا از وقوف در عرفات کحّج ِاحرام بست و در خود م یبرا یاگر فرد: س
ا یاست » ُمْحَصر« ین صورت ویا در ایارت در حصار و مانع قرار گرفت، آیاز طواف ز

 ر؟یخ
بر » ِاحصار«م که: حکن یح ایست؛ توضین» ُمحصر«م کدر ح ین صورت ویدر ا: ج

ت وقوف در عرفه را داشته باشد، افیتوان در یرا اگر ویشود، ز ینم یجار ین فردیچن
برطرف شد، به  یه حصار از وکد؛ و پس از آن ینما ین صورت در عرفات وقوف میدر ا

 پردازد. یارت میطواف ز
ده یفوت گرد ین صورت حّج از وید، در ایو اگر چناچه از وقوف در عرفات منع گرد

 د.یه حّج ّش فوت شده، رفتار نماک یسکد ھمچون یو با  است؛
ا با ذبح یدن به حّج در حصار و مانع قرار گرفته است؛ آیه از رسک یسک: س

وتاه کا یش را بتراشد یسر خو ید مویه باکن یا ایگردد،  یگوسفند، از ِاحرامش حالل م

 ).۲/۳۳۵) و رد المحتار (۳/۶۰: البحر الرائق (کر. -١
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 گردد؟ ید و پس از آن حالل مینما
حالل  ی، ذبح گوسفند برا/و امام محمد /فهیدگاه امام ابوحنیدر پرتو د: ج

امام  ید. ولیآ یرون میش بیار از ِاحرام خوکن یاست و با ا یافکز ِاحرام، شدن ُمحرم ا
ز یسر ن یدن مویرون شدن از ِاحرام، تراشیب یه براکن باور است یبر ا /وسفیابو

 الزم است.
 »:گرید یکس یحکم انجام حج از جا«

شود؛ اّما  یم یدر ھنگام عجز و قدرت، ھر دو جار ین گرفتن در عبادات مالیگزیجا
 ست.یز نیجا یچ حالی، نائب گرفتن به ھیعبادات بدندر 

باشند،  یم یو ھم مال یھم بدن یعنیباشند؛  یم که مرّکب از ھر دو یعباداتو در 
 و عجز درست است. ی؛ نائب گرفتن فقط در ھنگام ناتوانحّج ھمانند: 

 است. دن مرگیوقت فرارستا  یشگیدائم و ھم یناتوانو شرط آن، 
حج است نه  حّج فرض، فقط محدود به رندهینائب گ یبرا یعجز و ناتوانو شرط 

 ز است.یابت در حال قدرت و عجز ھر دو جایرا در حّج نفل، نی؛ زنفل
حّج ھر دو کس بر  ی نهیدو کس احرام بست، پس تاوان ھز یو ھر کس از جا

 یبلکه حّج از جاست، یح نیچ کدام صحیابت از ھیھم به ن یاست، و حّج و یو ی عھده
 کند. یدا میصّحت پ یخود و
 بر نائب.] تیدم قران و جنارنده است، و یبر نائب گ دم ِاحصارو 

ِبيّ ِزَیاَرةِ  ِفي َفصٌل  م َو  َعَلیهِ  اللهُ  يَصلَ   النَّ  َقاَل  ِلَما َتبًعا اِالخِتصار ِل یَسبِ  يَعلَ  َسلَّ
 ارِ یَ اِالختِ  يفِ 

ا فَضِل  ِمن َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبّ  ِزَ�اَرةُ  اَكنَت لَمَّ
َ
حَسِن  وَ  الُقَرِب  أ

َ
 ؛الُمستََحبَّاِت  أ

إِنَّه الَواِجبَاِت  ِمنَ  لَِزمَ  َما َدرََجةِ  ِمن تَقُرُب  بَل
 بَالَغَ  وَ  َعلَيَها َحرََّض  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  فَ

َها انلُّدِب  يِف 
َ

 ».َجَفاِ�  َ�َقد يَُزرِ�  لَم وَ  َسَعةً  وََجدَ  َمن« :َ�َقاَل  ؛ِايل
ُ َشفٰ ياَر َ�رْبِ َمن زٰ : «َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  قَاَل  وَ 

َ
 ».اَعيِت ، وََجبَْت هل

َما َمَمايِت  بَعدَ  َزاَرِ�  َمن« :َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  قَاَل  وَ  َّ�
َ
  ؛»َحيَايِت  يِف  َزاَرِ�  فََك�

َ
 َغ�ِ  ِاىل

 .االََحاِديِث  ِمنَ  َذلَِك 
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ا وَ  رٌ  ُهوَ  ِممَّ ِق�َ  ِعندَ  ُمَقرَّ نَّه ؛الُمَحقِّ
َ
 الَمَالذِّ  جِبَِميعِ  ُمَمتَّعٌ  يُرَزُق  يَحٌّ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  �

نَّه َغ�َ  َوالِعبَاَداِت 
َ
بَصارِ  َعن ُحِجَب  �

َ
�نَ  أ �ِف  َعن الَقارِصِ  .الَمَقاَماِت  رَشِ

ا وَ  َداءِ  َعن �َ اَغفِلِ  انلَّاِس  اَ�رَثَ  نَايَرأ لَمَّ
َ
ُ  َما وَ  اَرتِه�َ زِ  َحقِّ  أ ائِرِ  َسنُّ �  اِت يَّ اللُكِّ  ِمنَ  نَ �لِلزَّ

 ِلَفائِدةِ  ًمايتَتمِ  ،االداِب  ِمنَ  ذةٌ ُ�بْ  هِ ي�ِ  اََدائَِها وَ  الَمنَاِسِك  بَعدَ  نَذُكرَ  اَن اَحبَبنَا ،اِت يَّ َواجلُز�ِ 
 :َ�نَُقوُل  ؛الِكتَاِب 

ن َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبّ  ِزَ�اَرةَ  قََصدَ  لَِمن يَنبَيِغ 
َ
الةِ  ِمنَ  يُّ�رِثَ  أ إِنَّه َعلَيهِ  الصَّ

 فَ
هِ  ُ�بَلَّغُ  وَ  �َسَمُعَها

َ
شَهرُ  فَضلَُها وَ  ؛ِايل

َ
ن ِمن أ

َ
َرة الَمِدينَةِ  ِحيَطانَ  اَعَ�نَ  فَاَِذا .يُّذَكرَ  أ  يَُص�ِّ  ،الُمنَوَّ

 ُن فَامْ  َك يِ وَح َمهبَُط  وَ  نَِبيَِّك  َحَرمُ  َهَذا للَُّهمَّ اَ « :َ�ُقوُل  ُ�مَّ  ؛َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبّ  ىلَعَ 
 َّ ُخولِ  يلَعَ هُ  هِ ي�ِ  بِادلُّ

ْ
َمانًا انلَّارِ  ِمنْ  يِل  ِوقَايَةً  َواْجَعل

َ
َعَذاِب  ِمنْ  َوأ

ْ
 نَ �الَفائِزِ  ِمنَ  اجَعلِ� وَ  ال

 ».الَماِب  ومَ يَ  الُمصَطىَف  �َِشَفاَعةِ 
ُخولِ  َ�بَْل  َوَ�ْغتَِسُل  وْ  ادلُّ

َ
هِ  قَبَل  َ�ْعَدهُ  أ ْمَكنَهُ  إنْ  اَرةِ �لِلزِّ  اتلَّوَجُّ

َ
بَُس  َوَ�تََطيَُّب  أ

ْ
ْحَسنَ  َوَ�ل

َ
 أ

َرةَ  الَمِدينَةَ  يَدُخُل  ُ�مَّ  ؛َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  انليب انلَّيِبّ  ىلَعَ  لِلُقُدومِ  ًمايتَعظِ  ِ�يَابِهِ   الُمنَوَّ
مَكنَه إِن َماِشيًا

َ
وَرةٍ  بَِال  أ مِتَعِته اَو َحَشِمه ىلَع  ِاطِمئنَانِه وَ  َرِ�ِبهِ  وَضعِ  بَعدَ  رَضُ

َ
 ُمتََواِضًعا أ

ِكينَةِ   اهللاُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسولِ  ِملَّةِ  ىلَعَ  وَ  اهللاِ  �ِسمِ : «قَائًِال  الَماَكنِ  َجَاللَةَ  ُمَالِحًظا َوالَوقَارِ  بِالسَّ
ِ�  رَبِّ  ؛َسلَّم وَ  لَيهِ عَ 

ْ
ْدِخل

َ
ْخرِْجِ�  ِصْدقٍ  ُمْدَخَل  أ

َ
نَْك  ِمنْ  يِل  َواْجَعْل  ِصْدقٍ  ُ�َْرجَ  َوأ ُ  دلَ

َطاناً 
ْ
دٍ  ِدنَايِّ سَ  ىلَعَ  َصِلّ  اللَُّهمَّ  ؛نَِص�اً  ُسل دٍ  آلِ  ىلَعَ  وَ  ُ�َمَّ  ُذنُوِ�  يِل  َواْغِفرْ  ؛آِخِره ِاىل ؛ُ�َمَّ

بَْواَب  يِل  َواْ�تَحْ 
َ
 ».فَضِلَك  وَ  رمَْحَِتَك  أ

�َف  الَمسِجدَ  يَدُخُل  ُ�مَّ  ِ
يَّتَه َ�يَُص�ِّ  الرشَّ ِ

َ
 يَُ�ونُ  حِبَيُث  يَِقُف  وَ  َر�َعتَ�ِ  ِمنرَبِهِ  ِعندَ  حت

�ِف  الِمنرَبِ  َ�ُمودُ  ِ
يَمِن  َمنَكِبهِ  َذاءِ حِبِ  الرشَّ

َ
 َما وَ  ؛َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َموقُِف  َ�ُهوَ  ؛األ

خرَبَ  َكَما اجلَنَّةِ  ِرَ�اِض  ِمن َروَضةٌ  ِمنرَبِهِ  وَ  قَربِهِ  بَ�َ 
َ
 :قَاَل  وَ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  بِهِ  أ

 ».َحويِض  ىلَع  ِمنرَبِي«
ِ  ُشكًرا فَتَسُجدُ  َداءِ   َ�َعاىلِ�ّٰ

َ
يَّةِ  َغ�ِ  َر�َعتَ�ِ  بِأ ِ

َ
َقَك  لَِما ُشكًرا الَمسِجدِ  حت  وَ  َ�َعاىل اهللاُ  َو�َّ

هِ  بِالوُُصولِ  َعلَيَك  َمنَّ 
َ

ًها تَنَهُض  ُ�مَّ  ؛ِشئَت  بَِما تَدُعو ُ�مَّ  ؛ِايل   ُمتَوَجِّ
َ

�ِف  الَقربِ  ِاىل ِ
 َ�تَِقُف  الرشَّ

رَ�َعةِ  بِِمقَدارِ 
َ
ذُرٍع  أ

َ
�َفةِ  الَمقُصوَرةِ  َعِن  بَِعيًدا أ ِ

َدِب  بَِغايَةِ  الرشَّ
َ
 ُ�َاِذيًا الِقبلَةِ  ُمستَدبِرَ  األ

�َرمِ  وَجِههِ  وَ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  لَِرأِس 
َ
ِعيدَ  َ�َظَرهُ  ُمَالِحًظا األ َك  السَّ

َ
 ِسَماَعه وَ  ِايل



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٦٨٤

َمَك  ه وَ  الَكَ َالمُ « :َ�ُقوُل  وَ ؛ ُداَعئَِك  ىلَعَ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  هتَأِمينَ  وَ  َسَالَمَك  َعلَيَك  رَدَّ  اَلسَّ
َالمُ  ؛اهللاِ  رَُسوَل  يَا َسيِِّدي يَا َعلَيَك  َالمُ  ؛اهللاِ  نيَِبَّ  يَا َعلَيَك  اَلسَّ  ؛اهللاِ  َحِبيَب  يَا َعلَيَك  اَلسَّ

َالمُ  َالمُ  ؛الرَّمَحةِ  نيَِبَّ  يَا َعلَيَك  اَلسَّ ةِ  َشِفيعَ  يَا َعلَيَك  اَلسَّ مَّ
ُ
َالمُ  ؛األ  َسيِّدَ  يَا َعلَيَك  اَلسَّ

َالمُ  ؛الُمرَسِل�َ  َالمُ  ؛انلَِّبّي�َ  َخاَ�مَ  يَا َعلَيَك  اَلسَّ ُل  يَا َعلَيَك  اَلسَّ مِّ َالمُ  ؛ُمزَّ  يَا َعلَيَك  اَلسَّ
ثِّرُ  َالمُ  ؛ُمدَّ يِِّب�َ  أُصولَِك  ىلَع  وَ  َعلَيَك  اَلسَّ هِل  وَ  الطَّ

َ
اِهِر�نَ  بَيِتَك  أ ينَ  الطَّ ِ

َّ
ذَهَب  اذل

َ
 اهللاُ  أ

َرُهم وَ  الرِّجَس  َعنُهمُ  فَضَل  َ�نَّا اهللاُ  َجَزاكَ  ؛تَطِهً�ا َطهَّ
َ
  وَ  قَوِمهِ  َعن نَِبيًّا یَجزَ  َما أ

ً
 َعن رَُسوال

ِتهِ  مَّ
ُ
شَهدُ  .أ

َ
نََّك  أ

َ
يَت  وَ  الرَِّسالَةَ  بَلَّغَت  قَد ؛اهللاِ  رَُسوُل  � دَّ

َ
َمانَةَ  أ

َ
ةَ  نََصحَت  وَ  األ مَّ

ُ
وَضحَت  وَ  األ

َ
 أ

ةَ  قَمَت  وَ  ِجَهاِده َحقَّ  اهللاِ  َسِبيِل  يِف  َجاَهدَت  وَ  احلُجَّ
َ
ينَ  أ تَاكَ  َحىتَّ  ادلِّ

َ
 اهللاُ  َص�َّ  ؛ايلَِق�ُ  أ

رَشِف  ىلَعَ  وَ  َسلَّمَ  وَ  َعلَيَك 
َ
 َسَالًما وَّ  َصالةً  ِ�يهِ  الَكِر�مِ  ِجسمَك  حبُلُولِ  �رََشََّف  َماَكنٍ  أ

  َصَالةً  ؛اهللاِ  بِِعلمِ  يَُ�ونُ  َما َعَددَ  وَ  اَكنَ  َما َعَددَ  الَعالَِم�َ  رَبِّ  ِمن َدائَِم�ِ 
َ

 ِانِقَضاءَ  ال
َمِدَها

َ
نُ  !اهللاِ  رَُسوَل  يَا ؛ِأل

َ
ارُ  وَ  َوفُدكَ  � فنَا ؛َحَرِمَك  ُزوَّ  ِجئنَاكَ  قَد وَ  يََديَك  بَ�َ  بِاحلُلُولِ  �رََشَّ

هل نَقَطعُ  بَِعيَدةٍ  اَمِكنَةٍ  وَ  َشاِسَعةٍ  بَِالدٍ  ِمن  �َِشَفاَعِتَك  نِلَُفوزَ  َرتَِك ِزَ�ا بَِقصدِ  َوالوَعرَ  السَّ
  َوانلَّظرِ 

َ
َك  بَعِض  بَِقَضاءِ  َوالِقيَامِ  َمَعاِهِدكَ  وَ  َمآثِِركَ  ِاىل   بَِك  َواالِستِشَفاِع  َحقِّ

َ
 فَِإنَّ  ؛َر�ِّنَا ِاىل

وَزارُ  ُظُهوَرنَا قََصَمْت  قَد اخلََطايَا
َ
ثَقلَْت  قَد َواأل

َ
نَت  وَ  َكَواِهلَنَا أ

َ
افِعُ  أ عُ  الشَّ  الَموُعودُ  الُمَشفَّ

َفاَعةِ    اهللاُ  قَاَل  قَد وَ  ؛َوالوَِسيلَةِ  الَمحُمودِ  َوالَمَقامِ  الُعظَ�  بِالشَّ
َ

�َُّهم لَو وَ  :َ�َعاىل
َ
 َظلَُموا إِذ �

نُفَسُهم
َ
ابًا اهللاَ  لَوََجُدوا الرَُّسوُل  لَُهمُ  َواستَغَفرَ  اهللاَ  فَاستَغَفُروا َجآُءوكَ  أ  ِجئنَاكَ  قَد وَ  ؛رَِحيًما تَوَّ

نُفِسنَا َظالِِم�َ 
َ
نُو�ِنَا ُمستَغِفِر�نَ  ِأل َا فَاشَفع ،ذِلُ

َ
  نل

َ
ُ  وَ  َر�َِّك  ِاىل

ْ
هل

َ
ن اَسأ

َ
ن وَ  ُسنَِّتَك  ىلَع  تَنَاييُم أ

َ
 أ

نَا ن وَ  ُزمَرتَِك  يِف  َ�رُشَ
َ
ن وَ  َحوَضَك  يُورَِدنَا أ

َ
  وَ  َخَزايَا َغ�َ  بَِ�أِسَك  �َسِقيَنَا أ

َ
 ؛نََداَ�  ال

َفاَعةَ  َفاَعةَ  الشَّ َفاَعةَ  الشَّ َا اغِفر َر�َّنَا .ثََالثًا َ�ُقولَُها ؛اهللاِ  رَُسوَل  يَا الشَّ
َ

ينَ  ِالِخَوانِنَا وَ  نل ِ
َّ

 اذل
  وَ  بِاِاليَمانِ  َسبَُقونَا

َ
َعل ال

َ
  قُلُو�ِنَا يِف  جت

ًّ
ينَ  ِغال ِ

َّ
 ».رَِحيمٌ  َرُؤوٌف  إِنََّك  َر�َّنَا آَمنُوا لِ�

َالمُ « :َ�تَقوُل  بِه اَوَصاكَ  َمن َسَالمَ  ُ�بَلُِّغه وَ   ؛فَُالنٍ  بِن  فَُالنِ  ِمن اهللاِ  رَُسوَل  ايَ  َعلَيَك  اَلسَّ
عُ    بَِك  يَتََشفَّ

َ
  فَاشَفع َر�َِّك  ِاىل

َ
 ».لِلُمسِلِم�َ  وَ  هل

ُل  ُ�مَّ  ؛الِقبلَةِ  ُمستَدبِرَ  الَكِر�مِ  وَجِههِ  ِعندَ  ِشئَت  بَِما تَدُعو وَ  َعلَيهِ  تَُص�ِّ  ُ�مَّ   قَدرَ  َ�تََحوَّ
َاِذي َحىتَّ  ِذَراٍع 

ُ
يِق  َرأَس  حت دِّ يِب  الصِّ

َ
َالمُ : «َ�ُقوُل  وَ  َعنهُ  اهللاُ  ريَِضَ  بَ�رٍ  أ  يَا َعلَيَك  اَلسَّ

َالمُ  ؛َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسولِ  َخِليَفةَ  نِيَسه وَ  اهللاِ  رَُسولِ  َصاِحب يَا َعلَيَك  اَلسَّ
َ
 يِف  أ
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سَفارِ  يِف  َرِ�يَقه وَ  الَغارِ 
َ
ِمينَه وَ  األ

َ
رَسارِ  ىلَعَ  أ

َ
فَضَل  َ�نَّا اهللاُ  َجَزاكَ  .األ

َ
 َعن إَِماًما یَجزَ  َما أ

ةِ  مَّ
ُ
حَسِن  َخلَفتَه فَلََقد ؛نَِبيِّهِ  أ

َ
 قَاتَلَت  وَ  َمسلٍَك  َخ�َ  ِمنَهاَجه وَ  َطِر�َقه َسلَكَت  وَ  َخلٍف  بِأ

هَل 
َ
ةِ  أ دَت  وَ  َوابِلَدِع  الرِّدَّ رَ�نَه َشيَّدَت  وَ  اإلِسَالمَ  َمهَّ

َ
رَحامَ  وََصلَت  وَ  إَِمامٍ  َخ�َ  فَُكنَت  أ

َ
 وَ  األ

ا بِاحلَقِّ  قَائًِما تََزل لَم يِن  نَارِصً هِله وَ  لِ�ِّ
َ
تَاكَ  َحىتَّ  ِأل

َ
َا ُسبَحانَه اهللاَ  َسِل  ؛ايلَِق�ُ  أ

َ
 ُحبَِّك  َدَوامَ  نل

َالمُ  ؛ِزَ�اَرتِنَا بُول�َ  وَ  ِحز�َِك  َمعَ  َواحلرَشَ   ».بََرَ�تُه وَ  اهللاِ  رمََحةُ  وَ  َعلَيَك  اَلسَّ
ُل  ُ�مَّ  َاِذَي  َحىتَّ  َذلَِك  ِمثَل  َ�تََحوَّ

ُ
ِم�ِ  َرأَس  حت

َ
اِب  بِن  ُ�َمرَ  الُمؤِمِن�َ  أ  َعنهُ  اهللاُ  ريَِضَ  اخلَطَّ

َالمُ : «َ�تَُقوُل  ِم�ِ  يَا َعلَيَك  اَلسَّ
َ
َالمُ  ؛الُمؤِمِن�َ  أ َالمُ  ؛اإلِسَالمِ  ُمظِهرَ  يَا يَك َعلَ  اَلسَّ  َعلَيَك  اَلسَّ

َ  يَا صنَامِ  ُمَكرسِّ
َ
فَضَل  َ�نَّا اهللاُ  َجَزاكَ  .األ

َ
 َ�تَحَت  وَ  َوالُمسِلِم�َ  اإلِسَالمَ  نرََصَت  لََقد ؛اجلََزاءِ  أ

مَ  يتَامَ  َكَفلَت  وَ  الُمرَسِل�َ  َسيِّدِ  بَعدَ  ابِلَالدِ  ُمَعظَّ
َ
رَحامَ  وََصلَت  وَ  األ

َ
 اإلِسَالمُ  بَِك  قَوَِي  وَ  األ

َعنَت  وَ  َشملَُهم مَجَعَت  ؛َمهِديًّا َهاِديًّا وَ  َمرِضيًّا إَِماًما لِلُمسِلِم�َ  َوُ�نَت 
َ
 َجرَبَت  وَ  فَِق�َُهم أ

َالمُ  ؛ُهم�َ َكسِ   ».بََرَ�تُه وَ  اهللاِ  رمََحةُ  وَ  َعلَيَك  اَلسَّ
المُ : «َ�تَُقوُل  ِذَراٍغ  نِصِف  قَدرَ  تَرِجعُ  ُ�مَّ   اهللاُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسولِ  َضِجيىَع  يَا ُكَمايَعلَ  اَلسَّ
  َوالُمَعاِونَ�ِ  ُمِشَ��هِ  وَ  َوِز�َر�هِ  وَ  َرِ�يَقيهِ  وَ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ 

َ
يِن  الِقيَامِ  ىلَعَ  هل  بَعَده َوالَقائَِم�ِ  بِادلِّ

حَسنَ  اهللاُ  َجَزاُكَما ؛الُمسِلِم�َ  بَِمَصاِلِح 
َ
ُل  ِجئنَاُكَما ؛اجلََزاءِ  أ   بُِ�َما َ�َتوَسَّ

َ
 َص�َّ  اهللاِ  رَُسولِ  ِاىل

َا ِليَشَفعَ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ 
َ

ُل  وَ  نل
َ
ن َر�َّنَا اهللاَ  �َسأ

َ
تََقبََّل  أ  نَاتَ ييُمِ  وَ  ِملَِّته ىلَعَ  ُ�ِيينَا وَ  َسعيَنَا �َّ

 ».ُزمَرتِه يِف  نَاَ�رُشَ  وَ  َعلَيَها
يهِ  وَ  نِلَفِسه يَدُعو ُ�مَّ  وَصاهُ  لَِمن وَ  لَِوادِلَ

َ
اَعءِ  أ  َرأِس  ِعندَ  يَِقُف  ُ�مَّ  ؛الُمسِلِم�َ  جِلَِميعِ  وَ  بِادلُّ

لِ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  وَّ
َ
�َُّهم لَو وَ  :احلَقُّ  قَولَُك  وَ  قُلَت  إِنََّك  اَللَُّهمَّ : «َ�ُقوُل  وَ  اَكأل

َ
 إِذ �

نُفَسُهم َظلَُموا
َ
ابًا اهللاَ  لَوََجُدوا الرَُّسوُل  لَُهمُ  َواستَغَفرَ  اهللاَ  ُروافَاستَغفَ  َجآُءوكَ  أ  قَد وَ  ؛رَِّحيًما تَوَّ
مَركَ  َطائِِع�َ  قَولََك  َساِمِع�َ  ِجئنَاكَ 

َ
َك  بِنَِبيَِّك  ُمستَشِفِع�َ  أ

َ
َا اغِفر َر�َّنَا اَللَُّهمَّ  ،إِيل

َ
 ِآلبَاِءنَا وَ  نل

َهاتِنَا وَ  مَّ
ُ
ينَ  ِاخَوانِنَا وَ  أ ِ

َّ
  وَ  بِاِإليَمانِ  َسبَُقونَا اذل

َ
َعل ال

َ
  قُلُو�ِنَا يِف  جت

ًّ
ينَ  ِغال ِ

َّ
 إِنََّك  َر�َّنَا آَمنُوا لِ�

�َّنَا ؛رَِّحيمٌ  َرُؤوٌف  نيَا يِف  آتِنَا رَّ  َر�َِّك  ُسبَحانَ  ؛انلَّارِ  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنَةً  اآلِخَرةِ  يِف  وَّ  َحَسنَةً  ادلُّ
ةِ العِ  رَبِّ  ا زَّ ِ  َواحلَمدُ  الُمرَسِل�َ  ىلَعَ  َسالمٌ  وَ  يَِصُفونَ  َ�مَّ  ».الَعالَِم�َ  رَبِّ  ِ�َّ

ه بَِما يَدُعو وَ  َشاءَ  َما يَِز�دُ  وَ  ُق  وَ  َحرَضَ   يَُو�ِّ
َ

  اهللاِ  بَِفضِل  هل
َ

 .َ�َعاىل
يِب  اُسُطَوانَةَ  يَأيِت  ُ�مَّ 

َ
 الَقربِ  بَ�َ  ِ�َ  وَ  ؛َعلَيهِ  اهللاُ  تَاَب  َحىتَّ  نَفَسهُ  بَِها َرَ�َط  الَّيِت  بُلَابَةَ  أ
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ْ  وَ  َوالِمنرَبِ    َ�تُوُب  وَ  ؛نَفًال  َشاءَ  َما يَُص�ِّ
َ

وَضةَ  يَأيِت  وَ  ؛َشاءَ  بَِما يَدُعو وَ  اهللاِ  ِاىل  َما َ�يَُص�ِّ  الرَّ
َحبَّ  بَِما يَدُعو وَ  َشاءَ 

َ
 الِمنرَبَ  يَأيِت  ُ�مَّ  ؛َواالِسِتغَفارِ  اثلَّنَاءِ  وَ  اتلَّهِليِل  وَ  التَّسِبيِح  ِمنَ  يُ�رِثُ  وَ  أ

انَةِ  ىلَعَ  يََده َ�يََضعُ  مَّ اكً  بِه اَكنَت الَّيِت  الرُّ ثَرِ  ؛َ�رَبُّ
َ
 َماَكنَ  وَ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسولِ  بِأ

�َفةِ  يَِدهِ  ِ
ُل  وَ  ؛َعلَيهِ  يَُص�ِّ  وَ  ؛َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  بَرَ�ته يِلَنَاَل  ؛َخَطَب  ِاَذا الرشَّ

َ
 َما اهللاَ  �َسأ

 .َشاءَ 
ي اجِلَذِع  بَِقيَّةُ  ِ�يَها الَّيِت  :ِ�َ  وَ  ؛احلَنَّانَةَ  االُسُطَوانَةَ  يَأيِت  ُ�مَّ  ِ

َّ
  َحنَّ  اذل

َ
 اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِاىل

 بيَِقَ  بَِما يَترََبَّكُ  وَ  .فََسَ�نَ  تََضنَهفَاحْ  نََزَل  َحىتَّ  الِمنرَبِ  ىلَعَ  َخَطَب  وَ  هُ تََر�َ  ِح�َ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ 
َماِ�ِن  انلَّبَِو�َّةِ  اآلثَارِ  ِمنَ 

َ
�َفةِ  َواأل ِ

ةَ  اللَيَايِل  إِحيَاءِ  يِف  َ�تَِهدُ  وَ  ؛الرشَّ  اغِتنَامِ  وَ  إِقَاَمِتهِ  ُمدَّ
وقَاِت  ُ�ُمومِ  يِف  ِزَ�اَرتِه وَ  انلَّبَِو�َّةِ  ةِ احلرَْضَ  ُمَشاَهَدةِ 

َ
 .األ

ن ِحبُّ �َستَ  وَ 
َ
  َ�ُرجَ  أ

َ
َهَداءِ  َسيِّدِ  قَربَ  ُخُصوًصا ؛َوالَمَزاَراِت  الَمَشاِهدَ  َ�يَأيِت  ؛ابَلِقيعِ  ِاىل  الشُّ

  ُ�مَّ  ؛َعنهُ  اهللاُ  ريَِضَ  مَحَزةَ 
َ

ٍّ  بنَ  احلََسنَ  وَ  الَعبَّاَس  َ�َ�ُورُ  اآلَخرِ  ابَلِقيعِ  ِاىل  الرَُّسولِ  آلِ  بَِقيَّةَ  وَ  يلَعِ
ِم�َ  يَُزورُ  وَ  ؛َعنُهم اهللاُ  رىَِض 

َ
انٍ  بنَ  ُعثَمانَ  الُمؤِمِن�َ  أ  انلَّيِبِّ  بنَ  إِبَراِهيمَ  وَ  َعنهُ  اهللاُ  ريَِضَ  َ�فَّ

زَواجَ  وَ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ 
َ
ِتهِ  وَ  َسلَّم وَ  َعلَيهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  أ َحابَةَ  َصِفيَّةَ  َ�مَّ  َوالصَّ

ُحدٍ  ُشَهَداءَ  يَُزورُ  وَ  ؛َعنُهم اهللاُ  ريَِضَ  َواتلَّابِِع�َ 
ُ
َ  إِن وَ  ؛أ حَسن َ�ُهوَ  اخلَِميِس  يَومَ  تَيرَسَّ

َ
 وَ  ؛أ

ارِ  ُعقىَب  فَِنعمَ  َصرَبتُم بَِما َعلَيُ�م َسَالمٌ : «َ�ُقوُل   َواإلِخَالِص  الُكريِسِّ  آيَةَ  يَقَرأ وَ  ؛»ادلَّ
ةَ  یإِحدَ  ةً  َعرَشَ َ  إِن �س ُسوَرةَ  وَ  َمرَّ َهَداءِ  جِلَِميعِ  َذلَِك  ثََواَب  يُهِديْ  وَ  تَيرَسَّ  جِبََوارِِهم َمن وَ  الشُّ
 .الُمؤِمِن�َ  ِمنَ 

ن �َستَِحبُّ  وَ 
َ
بِت  يَومَ  ُ�بَاءَ  َمسِجدَ  يَأيِتَ  أ و السَّ

َ
 بَِما ُداَعئِهِ  بَعدَ  َ�ُقوُل  وَ  ؛ِ�يه يَُص�ِّ  وَ  َغَ�ه أ

َحبَّ 
َ
�خَ  يَا: «أ جَ  يَا ؛الُمستَِغيثِ�َ  ِ�يَاَث  يَا ؛الُمسترَصِِخ�َ  رَصِ  يَا ؛الَمكُرو�ِ�َ  ُكَرِب  ُمَفرِّ

يَب  �نَ  َدعَوةِ  ُ�ِ دٍ  َسيِِّدنَا ىلَعَ  َصلِّ  ؛الُمضَطرِّ  َكَشفَت  َكَما ِ� ُحزْ  وَ  ُكَرِ�  َواكِشف َوآهِل  ُ�َمَّ
 يَا َواالِحَسانِ  الَمعُروِف  َكِث�َ  يَا َمنَّانُ  يَا َحنَّانُ  يَا .الَمَقامِ  َهَذا يِف  ُكرَ�ه وَ  نَهُحزْ  رَُسولَِك  َعن
رَحمَ  يَا انلَِّعمِ  َدائِمَ 

َ
امِحِ�َ  أ دٍ  َسيِِّدنَا ىلَعَ  اهللاُ  َص�َّ  وَ  .الرَّ  �َسِليًما َسلَّمَ  وَ  َصحِبهِ  وَ  آهِلِ  ىلَعَ  وَّ  ُ�َمَّ

بًَدا َدائًِما
َ
 .»آِم� ،الَعالَِم�َ  رَبَّ  يَا أ

  ج امبریف] پیو قبر شر یارت [مسجدالنبیرامون زیپ  فصل:

 از آنچه که  یرویبه طور اختصار و اجمال، به پ
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 گفته است. »االختيار«کتاب  ی سندهینو

ن یاز برتر ج امبریِف] پیو قبر شر یارت [مسجدالنبیقت که زین حقیا با توجه به
ده ین امور مستحب و پسندیجستن به خدا و از بھتر یکیتقّرب و نزد یاعمال، برا

 یواجبات ی ک به درجهی] نزدج امبریف پیو قبر شر یارت [مسجدالنبیبلکه ز باشد، یم
و  یارت مسجدالنبیبر ز ج امبریرا که پیباشد؛ ز یم یالزم و ضرورھا  آن است که انجام

اند و در درخواست انجام آن، مبالغه و اغراق  ب کردهیق و ترغیش، تشویف خویقبر شر
 اند: اند و فرموده نموده

محل «آن را از  »املغني«در کتاب  ی[حافظ عراق »وََجَد َسَعًة وَّ لَْم يَُزْرِ�ْ َ�َقْد َجٰفاِ�ْ َمْن «

اند]؛  ج کردهی) تخر٧/١٤( »الكامل يف ضعفاء الرجال«در  ی) و ابن عد١/٢٥٩( »االسفار
بر من جفا  یارت نکند، پس به راستیباشد و قبر مرا ز یثروت و توانگر یکه دارا یکس«

 .»ه استنمود

ُ َشٰفاَعيِتْ «اند:  ز فرمودهیو ن
َ

 یھقیو ب ٢/٢٧٨ ی[سنن دارقطن »َمْن زٰاَر َ�رْبِْي وََجبَْت هل
ش واجب یارت کند، شفاعت من برایھر کس قبر مرا ز«]؛ ٣/٤٩مان یدر شعب اال

 .»ده استیگرد

نَّٰما «اند:  ن فرمودهیو ھمچ
َ
 ی[سنن دارقطن »زٰاَرِ�ْ يِفْ َحٰيايِتْ َمْن زٰاَرِ�ْ َ�ْعَد َمٰمايِتْ فََك�

ارت یھر کس پس از مرگم، [قبر] مرا ز«]؛ ١/٩٤در معجم االوسط  یو طبران ٢/٢٧٨
 .»ارت کرده استی، زیات و زندگانیا که مرا در حال حیکند، گو

ن مورد وارد شده است؛ [به ھر یز در ایگر نید یاتیث و روایھا، احاد نیو عالوه از ا
و فرود آمدن  ج گاه دعوت و رسالت رسول خدایحرم و محل ھجرت و پا نه،یحال مد

گاه حرمت و منزلت قرار یآن را حرم و جا ج شان بوده است و رسول خدایبر ا یوح
 مکه را حرم قرار داده بود. ÷میابراھ که ھمچنانداده است، 

 َس�َّ ِانَّ اَهللا «فرمود:  یدم که میشن ج امبرید: از پیگو سجابر بن سمرة
ٰ

تَٰعايل
َمِدْ�نََة ٰطابَةً 

ْ
 -بخش و خوب  فرح -نه را طابه یخداوند بلندمرتبه، مد«(مسلم)؛  »ال

 .»دینام

اَعُة َحيتّٰ َ�نيِْفْ «د: یگو سرهیو ابوھر َِبيَْث، الٰ َ�ُقْوُم السّٰ
ْ
ِْرُج اخل

ُ
، خت ِكْ�ِ

ْ
َمِدْ�نََة اَكل

ْ
ِانَّ ال

ارَٰها، َكٰما َ�نْ  َمِدْ�نَُة رِشٰ
ْ
َِديْدِ ال

ْ
ِكْ�ُ َخبَْث احل

ْ
، ینه ھمچون دم آھنگریمد«(مسلم)؛  »يِف ال
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شرورش  یھا نه انسانیکه مد یشود تا وقت یامت برپا نمیکند؛ و ق یرون میث را بیخب
 .»کند یرون میآھن را ب یھا ی، ناخالصیطور که دم آھنگر رون نراند؛ ھمانیرا ب

 جامبرید: پیگو یو نماز خواندن در آن م یلت مسجد نبویدر مورد فض سرهیو ابوھر
ٰ «فرمود:  َٰراِم َو َمْسِجدِ  ال

ْ
 ثَالٰثَِة َمٰساِجَد: َمْسِجِدْي ٰهٰذا َو َمْسِجِد احل

ٰ
 ِايل

ّٰ
 �َُشدُّ الرِّٰحاُل ِاال

َقيْٰص 
ْ

شود مگر به قصد  یارت، بار و اثاث سفر بسته نمیبه قصد ز«و مسلم)؛  ی(بخار »اال
 .»ی)، مسجدالحرام و مسجداالقصین (مسجدالنبن مسجد میسه مسجد: ا

َصالٌٰة يِفْ َمْسِجِدْي ٰهٰذا «  فرمود: ج امبریت است که پیروا سرهین از ابوھریو ھمچن
َٰرامِ 

ْ
َمْسِجِداحل

ْ
 ال

َّ
َمٰساِجِد ِاال

ْ
ِف َصالٍٰة يِفْ َ�ْ�ِهِ ِمَن ال

ْ
ْن اَل و  ی، مسلم، ترمذی(بخار »َخْ�ٌ ِمّ

) بھتر از خواندن ھزار نماز در ینماز در مسجد من (مسجدالنبک یخواندن «)؛ یینسا
 .»ر مساجد است به جز مسجدالحرامیسا

ْن ِر�ٰاِض  ٰما«فرمود:  ج امبریپ د: یگو سدیو عبدالله بن ز َ�ْ�َ بَييِْتْ َو ِمنرَْبِْي، َروَْضٌة ِمّ
َنَّةِ 

ْ
بھشت  یھا باغ از یمن و منبرم، باغ ی ن خانهیب«)؛ یی، مسلم و نسای(بخار »اجل

 .»است

 ِز�ٰاَرِ�ْ اٰكَن َحّقاً يلَعَّ «د: یفرما یم ج امبریز پیو ن
ّٰ

َمْن ٰجاَءِ�ْ زٰائِراً الَٰ�ْعِمُدُه ٰحاَجٌة ِاال
ِقٰياَمةِ 

ْ
ُ َشِفيْعاً يَْوَم ال

َ
د و جز آن قصد و یارت من آیھر کس به ز«)؛ ی(دارقطن »اَْن اَُ�ْوَن هل

او شفاعت  یامت برایمن واجب خواھد بود که روز ق نداشته باشد، بر یگریاز دین
 .]»کنم

ده و ُمحرز یبه اثبات رس ینظران و پژوھشگران اسالم که در نزد صاحب یو از موارد
شان نزد یاند [و بد زنده ج اسالم یامبر گرامین است که پیباشد، ا یم یو قطع

شان را خدا یو نوع خوراک ا یزندگ یشود [و چگونگ یداده م یپروردگارشان] روز
منداند و لّذت  ھا و عبادات بھره ھا و لّذت یخوش یشان از تمامیداند و بس.] و ا یم
ھا پنھان و در  شان،] از چشمیو نوع لّذت بردن ا یزندگ یبرند؛ به جز آن که [چگونگ یم

وان و واال و پاک، نات یھا ھا و منزلت گاهیکه از درک جا ییھا پرده مانده است؛ چشم
 عاجز است.

 یو آنچه که برا ج امبریارت پیحّق زشتر مردم، از ادا کردن ین که بیو با نظر به ا
باشد، غافل  ی، سّنت میو جزئ یاز انجام امور کلّ  ج اسالم یامبر گرامیپ ی زائران روضه

م که پس از اعمال و ین جھت دوست داریاعتنا ھستند، بد یمالحظه و ب یتوجه و ب یو ب
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 -کتاب  ی دهیبه خاطر کامل کردن فا -از آداب  یبه فراز ھا، آن یحج و ادا مناسک
 م:ییگو ین رو میم، از ایبپرداز

 :]ج امبریف پیو قبر شر یارت مسجد نبوی[آداب ز

را دارد،  ج اسالم یامبر گرامیو قبر] پ یارت [مسجد نبویکه قصد ز یکس یبرا
را [ھرگاه فرد درود فرستنده یبفرستد؛ زار یشان درود و سالم بسیمناسب است که بر ا

شنود، [و اگر  یآن را م ج امبریشان درود بفرستد،] پیباشد و بر ا ج امبریک قبر پینزد
درود بفرستد، در آن صورت  ج امبریفرد درود فرستنده از قبر دور باشد و بر پ چه چنان

 یت و برترلیشود؛ و فض یده میرسان ج امبریفرشتگان،] درود به پ ی لهیبه وس
 ان شود.یشتر از آن است که بیب» ج امبریفرستادن درود بر پ«

ر راه به کثرت یمنّوره روان شد، در مس ی نهیبه طرف مد ی[پس ھرگاه شخص حاج
 د: یسالم و درود بفرستد و بگو ج بر رسول خدا

ثرت بر کر راه به یمنوره روان شد، در مس ی هنیبه طرف مد یھر گاه شخص حاج
 درود بفرستد: ج رسول خدا

ٍد َكٰما َصلَّيَْت يلَعٰ إِبْراِهيَْم َو يلَعٰ ٰاِل إِبْٰراِهيَْم إِنَّ « ٍد وَّ يلَعٰ ٰاِل ُ�َمَّ َك اَللُّٰهمَّ َصلِّ يلَعٰ ُ�َمَّ
َت يلَعٰ إِبْرٰ 

ْ
ٍد َكٰما بٰاَر� ٍد وَّ يلَعٰ ٰاِل ُ�َمَّ يٌْد. اَللُّٰهمَّ بٰارِْك يلَعٰ ُ�َمَّ ِ

يٌْد �َّ اِهيَْم َو يلَعٰ ٰاِل إِبْٰراِهيَْم مَحِ
يْدٌ  ِ

يٌْد �َّ  .»إِنََّك مَحِ
م و آل یبر ابراھ هک ھمچنانخداوندا ! بر محمد و آل محمد صلوات بفرست، «
ار بزرگ و با یستوده شده و بس یق تو در ھر حالی، به تحقیم صلوات فرستادیابراھ

شتر ی، بیا و آل محمد داده ه به محمدکرا  ی. خداوندا ! شرف و بزرگواریعظمت ھست
. به یا ردهکشتر یم بیم و آل ابراھیابراھ یرا برا یشرف و بزرگوار هک ھمچنانبگردان 

 .»یار بزرگ و باعظمت ھستیار ستوده شده و بسیبس یق تو در ھر حالیتحق
نه به آن شناخته ینه و آنچه مدینه و حرم مدیبه درختان مد یو چون نگاه حاج

ند و از خدا بخواھد کشه یشتر از ھمیدرود و سالمش را بر رسول خدا بشود افتاد،  یم
 ن دعا را بخواند:یا و آخرت گرداند و ایدر دن یة سعادت ویارتش را سودمند و مایه زک

ٍد َكٰما َصلَّيَْت يلَعٰ إِبْراِهيَْم َو يلَعٰ ٰاِل إِبْرٰ « ٍد وَّ يلَعٰ ٰاِل ُ�َمَّ اِهيَْم إِنََّك اَللُّٰهمَّ َصلِّ يلَعٰ ُ�َمَّ
َت يلَعٰ إِبْٰراِهيَْم َو يلَعٰ 

ْ
ٍد َكٰما بٰاَر� ٍد وَّ يلَعٰ ٰاِل ُ�َمَّ يٌْد. اَللُّٰهمَّ بٰارِْك يلَعٰ ُ�َمَّ ِ

يٌْد �َّ ٰاِل إِبْٰراِهيَْم  مَحِ
 
ٔ
َّ أ يٌْد. اَللُّٰهمَّ اْ�تَْح يلَعَ ِ

يٌْد �َّ  ِز�ٰاَرةِ َ�رْبِ نَِبيَِّك ٰما َرَزْ�تَُه بْٰواَب رمَْحَِتَك، َو اْرُزقِْ�ْ يِفْ إِنََّك مَحِ
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ٔ
 أ

ٔ
 .»ْهَل ٰطاَعِتَك َو اْغِفْر يِلْ َو ارمَْحِْ�ْ يٰا َخْ�َ َمْسئُْولٍ ْويِلٰائََك َو أ

م یم و آل ابراھیبر ابراھ هک ھمچنانخداوندا ! بر محمد و آل محمد صلوات بفرست «
خداوندا ! بر محمد و آل محمد . یتو ستوده شده و باعظمت کش ی، بیصلوات فرستاد

ق ی. به تحقیت فرمودیت عناکم بریم و آل ابراھیبر ابراھ هک ھمچنانن کت یت عناکبر
 .یتو ستوده شده و باعظمت

آنچه را  ج ارت قبر رسول خدایو در ز یرحمتت را بر من بگشا یدرھا!  پروردگارا
امرز و مورد رحمت یبام گردان و مرا  ، بھرهیه بھرة دوستانت و اھل طاعتت نمودک
 .]»شود. یه از او خواسته مک یسکن یبھتر یرانت قرار ده، اک یب

نه در نظر زائر یمنوره افتاد [و عمارات مد ی نهیمد یوارھایو ھرگاه چشمش به د

اَللُّٰهمَّ ٰهٰذا َحَرُم «د: ین بگویدرود بفرستد و پس از آن، چن ج امبریگر شد،] بر پ جلوه
َن َك َمْهبَُط وَْحيِ َو َك نَِبيِّ  ْ ِمَن انلّٰاِر َو اَٰماناً ِمّ ُه ِوقٰايًَة يِلّ

ْ
ُخْوِل ِ�يِْه َواْجَعل َّ بِادلُّ فَاْمُنْ يلَعَ

َمآِب 
ْ
ُمْصَطيٰف يَْوَم ال

ْ
ٰفائِِز�َْن �ِِشٰفاَعِة ال

ْ
ِ�ْ ِمَن ال

ْ
َعٰذاِب َواْجَعل

ْ
ن حرم یپروردگارا! ا«؛ »ال
است؛ پس با دخول در آن، بر من مّنت گذار و آن را تو  یگاه نزول وحیامبر تو و جایپ

در امان ماندن از  یبرا یا لهیو نجات من از آتش سوزان دوزخ و وس یباعث رستگار
عادگاه آخرت، با شفاعت یبگردان که در روز م یکسان ی عذاب بگردان؛ و مرا از زمره

 .»اب باشدی) موّفق و کامج خدا (حضرت محمد ی دهیامبر برگزیپ
ا پس از ینه، یش از وارد شدن به مدید] پیش وجود داشت، [باین امکان برایاگر او 

رد،] یا حداقل وضو بگید، غسل کند [و یارت نمایش از آن که قصد زینه و پیورود به مد
ن یباترین و زید و بھتریشتن را معّطر و خوشبو نمایرد و خویکار بگ ییو از مواد خوشبو

ارت یبه ز یابیم و بزرگداشت شرفیش را به قصد تعظیباس خون] لیزترین و تمیتر [و پاک
اده یپ یش وجود داشت، با پاین امکان برایاگر ا آنگاه، بپوشد؛ ج اسالم یامبر گرامیپ

ست؛ ین یو ضرور یمنوره، الزام ی نهیاده راه رفتن در مدیمنّوره شود؛ و پ ی نهیوارد مد
مستقر شدند و اقامت   ]یی[در جا یگر ھمراھان و ھمرکابان ویالبته پس از آن که د

ارت قبر یشناخت دارد تا پس از زھا  آن نسبت به مکان یافتند [و ویدند و ِاسکان یگز
ن پس از آن که نسبت به َخَدم و یبازگردد؛] و ھمچنھا  آن یبه سو ج امبر اکرمیپ

سفر خود  ھا و اسباب هیھا و اثاث ھا و چمدان ش] و ساکین خویان و ُملتزمیَحَشم [اطراف
 دا کرد.ینان پیاطم



 ٦٩١  حّج  کتاب

و تواضع ھمراه با آرامش و وقار و با در نظر  ینه، با فروتنیو به ھنگام ورود به مد
ن یجا وارد گردد و با خود ا شود، بدان یکه در آن وارد م یگرفتن عظمت و شکوه مکان

 د:یکلمات را زمزمه نما

ِ�ْ ُمْدَخَل ِصْدٍق وَّ اَْخرِْجِ�ْ ُ�َْرَج ِصْدٍق ؛ ج � اِهللا َو يلَعٰ ِملَِّة رَُسْوِل اهللاِ «
ْ
رَِبّ اَْدِخل

نْ  ُ ِ�ْ ِمْن دلَّ
ْ
ٰطاناً نَِصْ�اً؛ اَللُّٰهمَّ َصِلّ يلَعٰ َك وَّ اْجَعل

ْ
ٍد وَّ يلَعٰ  ُسل ٍد َكٰما َصلَّ  َسِيِّدنٰا ُ�َمَّ َت يْ آِل ُ�َمَّ

ِ يْ مَحِ َك َم ِانَّ يْ آِل ِابْٰراهِ  َم َو يلَعٰ يْ ِابْٰراهِ  يلَعٰ  ٍد وَّ يلَعٰ  يلَعٰ  كْ ٌد. اَللُّٰهمَّ بٰارِ يْ ٌد �َّ ٍد َكٰما  ُ�َمَّ آِل ُ�َمَّ
َت يلَعٰ 

ْ
ِ يْ مَحِ َك َم ِانَّ يْ آِل ِابْٰراهِ  َم َو يلَعٰ يْ ِابْٰراهِ  بٰاَر� اَبْٰواَب  َواْ�تَْح يِلْ  ُذنُْوِ�ْ  ٌد؛ َو اْغِفْرِ�ْ يْ ٌد �َّ
 ی؛ پروردگارا! مرا صادقانه به ھر کارج امبرین پیینام خدا و بر آبه «؛ »َك َو فَْضلِ َك رمَْحَتِ 

من در آغاز و انجام ھمه  یکه خّط اصل رون آور؛ و چنانیوارد کن و صادقانه از آن ب
به من عطا فرما که در امر حکومت  یباشد و از جانب خود قدرت یو درست یز، راستیچ

باشد. پروردگارا! بر  یار و مددکاریم یبر دوستان و اظھار حّجت در برابر دشمنان، برا
صلوات بفرست. [و تا آخر درود بخواند؛  ج و آل محمد ج ساالر ما حضرت محمد

م و یبر ابراھ که ھمچنانو آل او صلوات بفرست،  ج پروردگارا! بر محمد« :یعنی
ار بزرگ و یستوده شده و بس یق تو در ھر حالی؛ به تحقیدانش صلوات فرستادخان

شتر ی، بیا را که به محمد و آل او داده ی. خداوندا! شرف و بزرگواریباعظمت ھست
؛ به یا شتر کردهیم و آل او بیابراھ یرا برا یشرف و بزرگوار که ھمچنانبگردان 

ا! یخدا».] یار بزرگ و با عظمت ھستیار ستوده شده و بسیبس یق تو در ھر حالیتحق
رحمت  یش قرار بده و درھایکران خو یامرز و مورد رحمت بیگناھانم را ببخش و مرا ب

 .»یش را بر من بگشایو فضل خو
منبر ، در کنار »مسجد ی هیتح« ی] شود و برایف [نبویوارد مسجد شر آنگاه

ف، یمنبر شر ی هیستون و پاستد که یبا یا بخواند؛ و به گونه دو رکعت نماز، مسجد
 ج امبریستادن پیرا که آنجا محل توقف و ایرد؛ زیقرار بگ یراست و ی شانه یرو روبه
ن قبر و یب ی خبر داده، فاصله ج امبریپ که ھمچنانگزاردن نماز] بوده است؛ و  ی[برا

 یبھشت است. [مسند احمد بن حنبل و سنن کبر یھا از باغ یشان، باغیمنبر ا
 .]یھقیب

حوض  -منبر من، بر حوض من «]؛ ی[بخار »َمنرَْبِْي يلَعٰ َحوٍْض «اند:  ز فرمودهیو ن
 .»است -کوثر 
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ن که خداوند تو را یا ی از خداوند بلندمرتبه و به شکرانه یسپاسگزار یبرا آنگاه
دو رکعت ، یشان برسیپاک ا ی و روضه یق داده و بر تو مّنت نھاده تا به مسجد نبویتوف

و  یویبگزار؛ سپس ھر آنچه که [از امور دن »حتية املسجد«از دو رکعت  عالوه نماز
ارت یکه قصد ز یبلند شو و در حال آنگاه، دعا کن و از خدا بخواه؛ یخواھ ی] میاخرو

 ی مقصورهاز  دور چھار ذراع ی [بدانجا برو؛] و به اندازه یرا دار ج امبریف پیقبر شر
سر و صورت  یرو که روبه یبه قبله و در حالت ادب و احترام و پشت یبا نھا فهیشر

تو را  ج امبرین که پیست؛ البته با در نظر گرفتن ایبا یا قرار گرفته ج امبر اکرمیپ
ن یتو آم ید و بر دعایگو یشنود و سالم تو را پاسخ م یند و سخنان تو را میب یم
از گذاشتن  رفته و ج امبریف پیسالم گفتن، به طرف قبر شر ید. و [سپس برایگو یم

و  یاندازد و از تواضع و فروتنین نیید و سرش را پاینما ینه خودداریس یدست رو
م، یگانه داشته باشیکتا و یق است در مقابل خداوند یکه فقط ال یو ذّلت یخاکسار

نکند، بلکه با کمال ادب و وقار و  یادرسیطلب کمک و فر ج امبریاجتناب ورزد و از پ
 د:یسالم] بگو ج امبر اکرمیبر پ نگونهیاآھسته 

الُٰم َعلَيْ « الُٰم َعلَيْ َك اَلسَّ الُٰم َعلَيْ َك يٰا َسِيّدْي يٰا رَُسْوَل اِهللا؛ اَلسَّ يٰا َك يٰا نيَِبَّ اِهللا؛ اَلسَّ
الُٰم َعلَيْ  الُٰم َعلَيْ َك َحِبيَْب اِهللا؛ اَلسَّ ِة؛ اَلَك يٰا نيَِبَّ الرَّمْحَِة؛ اَلسَّ ُِمّ

ْ
الُٰم َعلَيْ يٰا َشِفيَْع اال يٰا َك سَّ

الُٰم َعلَيْ  ؛ اَلسَّ ُمرَْسِلْ�َ
ْ
الُٰم َعلَيْ َك َسِيِّد ال ؛ اَلسَّ الُٰم َعلَيْ َك يٰا ٰخاَ�َم انلَِّبِيّْ�َ َل؛ اَلسَّ ِمّ يٰا َك يٰا ُمزَّ

الُٰم َعلَيْ  ِ َك ُمَدثَِّر؛ اَلسَّ ِيِّبْ�َ َو اَْهَل بَيْتِ َك َو يلَعٰ اُُصْول ْ�َن اَْذَهَب َك يٰا َسِيَّد الطَّ ِ
َّ

اِهِر�َْن اذل الطّٰ
ْرُهْم َ�ْطِهْ�اً؛ َجٰزا اهللا َ�نّٰا اَفَْضَل ٰما َجَزي نَِبّياً َ�ْن قَْوِمِه َو رَُسْوًال َك اُهللا َ�نُْهُم الرِّْجَس َو َطِهّ

ِتِه؛ اَْشَهُد ِانَّ  َ َك َعن اُمَّ
ْ

يَْت اال َة َو رَُسْوُل اِهللا قَْد بَلَّْغَت الِرّٰسالََة َو اَدَّ ُمَّ
ْ

ٰمانََة َو نََصْحَت اال
ْ�َن َحيتّٰ اَتٰا َة َو ٰجاَهْدَت يِفْ َسِبيِْل اِهللا َحقَّ ِجٰهاِدهِ؛ َو اََ�ْمَت ادِلّ ُجَّ

ْ
؛ َك اَوَْضْحَت احل َِقْ�ُ ايلْ

َكِر�ْمَ َك َو َسلََّم َو يلَعٰ ارَْشَِف َماكِٰن �رََشََّف حِبُلُْوِل ِجْسمِ َك َص�َّ اُهللا َعلَيْ 
ْ
ِ�يِْه َصالًٰة َو  ال

ِم اِهللا َصلٰوًة الٰ ِانِْقٰضاءَ 
ْ
ٰعالَِمْ�َ َعَدَد ٰما اٰكَن َو َعَدَد ٰمايَُ�ْوُن بِِعل

ْ
 َسالٰماً ٰدائَِمْ�ِ ِمْن رَِّبّ ال

ُْن َوفْدُ 
َ

اُر َحَرمِ َك ِالََمِدٰها يٰا رَُسْوَل اِهللا! � ُلُْوِل َ�ْ�َ يََديْ َك َو ُزوّٰ
ْ
فْٰنا بِاحل َك َو قَْد ِجئْٰناَك �رََشَّ

وَْعَر بَِقْصِد ِز�ٰاَرتِ 
ْ
ْهَل َو ال َو َك نِلَُفْوَز �ِِشٰفاَعتِ َك ِمْن بِالٍٰد ٰشاِسَعًة َو اَْمِكنٍَة بَِعيَْدٍة َ�ْقَطُع السَّ

ِقٰياِم بَِقٰضاِء َ�ْعِض َحقِّ َك َو َمٰعاِهدِ َك انلََّظِر ِايٰل ٰمآثِرِ 
ْ
ِْستْشٰفاِع بِ َك َو ال

ْ
 َر�ِّنا فَاِنَّ اِ َك َو اال

ٰ
يل

َموْعُ 
ْ
ُع ال ُمَشفَّ

ْ
افُِع ال َْوزٰاُر قَْد اْ�َقلَْت َكٰواِهلَٰنا َو اَنَْت الشّٰ

ْ
َٰطايٰا قَْد قََصَمْت ُظُهْوَرنٰا َو اال

ْ
وُْد اخَل
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وَِسيْلَِة َو قَْد قٰاَل اُهللا تَٰعايٰل؛ 
ْ
َمْحُموِْد َو ال

ْ
َمٰقاِم ال

ْ
ُعْظٰ� َو ال

ْ
ٰفاَعِة ال ُهْم ِاْذ َظلَُمْوا َو «بِالِشّ لَْو اَ�َّ

اباً رَِّحيْماً َك اَْ�ُفَسُهْم ٰجاُؤوْ  ؛ َو قَْد »فَاْستَْغَفُروا اَهللا َو اْستَْغَفَر لَُهُم الرَُّسْوُل لَوَُجدوا اَهللا تَوّٰ
 َر�ِّ َك ِجئْٰنا

ٰ
ٰا ِايل

َ
نُْو�ِٰنا فَاْشَفْع نل ُ اَْن يُِميْتَٰنا يلَعٰ َو َك ٰظالِِمْ�َ ِالَْ�ُفِسٰنا ُمْستَْغِفِر�َْن ذِلُ هلْ

َ
اْسأ

نٰا يِفْ ُزْمَرتِ َك ُسنَّتِ  رُْشْ سِ َك َو اَْن يُّْورَِدنٰا َحوَْض َك َو اَْن �َّ
ْ
َّْسِقيَٰنا بَِ�أ َ�ْ�َ َخٰزايٰا َو الٰ َك َو اَْن �

 ٰ
َ

ٰفاَعَة يٰا رَُسْوُل اِهللا! َر�َّنَا اْغِفْرنل ٰفاَعَة، اَلشَّ ٰفاَعَة، اَلشَّ ْ�َن َسبَُقْونا نَٰداٰ�؛ اَلشَّ ِ
َّ

ا َو ِالِْخٰوانِنا اذل
ْ�َن آَمنُْوا َر�َّٰنا ِانَّ  ِ

َّ
ً لِ�

ّ
َْعْل يِفْ قُلُْو�ِٰنا ِغال

َ
يْٰماِن َو الٰ جت ِ

ْ
 .»َرُؤوٌْف رَِّحيْمٌ َك بِاال

امبر خدا؛ سالم بر یپ یخدا؛ سالم بر تو ا ی فرستاده یساالر من، ا یسالم بر تو ا«
اّمت؛  ی شفاعت کننده یامبر رحمت؛ سالم بر تو ایپ یبر تو ادوست خدا؛ سالم  یتو ا

جامه بر  یامبران؛ سالم بر تو ایخاتم پ یامبران؛ سالم بر تو ایسردار پ یسالم بر تو ا
خود را  یا ، اغلب با جامهیدر وقت نزول وح ج امبر اسالمیا پیده؛ [گویچیخود پ

رد که یگ یمخاطب قرار م یبا ھمان حالت ج اسالم یامبر گرامینجا پیپوشاند؛ در ا یم
ھم به  یا مالطفت با او است، و اشاره یبرا یین ندایکرد؛ و چن یدا میپ یبه ھنگام وح

ده است، بلند شود و یچیھا جامه به خود پ که در دل شب ین دارد که ھر مؤمنیا
 .] »اندوزدیب یا کند و اندوخته یخودساز

 یغمبرینبّوت و پ ی ده است؛ [مراد جامهیکش که جامه بر سر یکس یسالم بر تو ا
 را از یدیکه خداوند پل یات؛ کسان زهیت پاکیاست.] سالم بر تو و دودمان پاکت و اھل ب

ما به تو بھتر و برتر از آن  یرا کامًال پاک ساخت. خداوند به جاھا  آن دور کرد وھا  آن
 ھا بدانقوم و اّمتش  یفرستادگان، به جاامبران و یاز پ یکیت کند که به یرا عنا ییجزا

 ی؛ و گواھیبر حق او ھست ی شک تو فرستاده یدھم که ب یم یداده است؛ و گواھ
 یامبریو امانت پ یش را به مردم ابالغ نمودیرسول خدا! رسالت خو یدھم که تو ا یم

و  یدیحت و اخالص ورزیش، نصیت و ارشاد اّمت خویھدا یو برا یدیرا به مردم رسان
و واضح و  یرا در جھان برپا داشت یو عقل ین شرعیل و براھیو دال یفرمود یرخواھیخ

جھاد و  ی ستهیآنگونه که شا ی؛ و در راه خدا جھاد و تالش کردیان نمودیروشن ب
تا مرگ به سراغ تو آمد؛  یتالش در راه او است؛ و پروردگارت را پرستش کرد ی ستهیبا

ف یکه جسم شر ین مکانیتر ن و پاکیتر فیپس درود و سالم خدا بر تو باد؛ و بر شر
ان باد؛ آن ھم به یوسته از جانب پروردگار جھانیشما در آن حلول کرده، درود و سالم پ

تعداد آنچه [از موجودات و مخلوقات] ھست و به تعداد آنچه که به علم خدا به وجود 
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 آن نباشد. یانتھا یبرا یانیکه پا یھد آمد؛ درودخوا
زائران حرمت  ی م و از زمرهیا شگاھت آمدهینک ما به پیخدا! ا ی فرستاده یا

دور به  یھا م؛ از شھرھا و مکانیم؛ مفتخر به فرود آمدن در جلو تو ھستیباش یم
م، تا به یا دهمویارت تو پیھموار و ناھموار را به قصد ز یھا نیم و زمیا شگاھت آمدهیپ

معروف و شناخته  یھا گاهیم؛ و به شاھکارھا و معجزاتت و به جاییشفاعت تو نائل آ
م تا در یم و از تو بخواھیاز حقوق تو ببند یبرخ یم و کمر به ادایات نگاه کن شده

ن یرا گناھان، پشت ما را شکسته و بار سنگی؛ زیشگاه پروردگار ما، شفاعتمان را بکنیپ
خسته و کوفته کرده و اسباب زحمت و مشّقت ما را فراھم نموده است؛ و  ھا ما را جرم

که به شفاعت بزرگ و مقام محمود و  یرفته شده ھستیتو شفاعت کننده و شفاعت پذ
 .یا د داده شدهیبھشت،] وعده و نو یع و واالیرف ی لت و درجهیله [و فضیافت وسیدر

 خداوند بلندمرتبه فرموده است: یو به راست
آمدند و از خدا طلب  یکردند به نزد تو م یاگر آنان بدان ھنگام که به خود ستم مو «

گمان خدا را  یکرد، ب یآنان درخواست بخشش م یغمبر ھم براینمودند و پ یآمرزش م
 ».افتندی یر و مھربان میپذ بس توبه

م و یا م که بر خود ستم کردهیا به نزد تو آمده یرسول خدا! ما در حال یگمان ا یو ب
شگاه پروردگار بکن و ین رو شفاعت ما را به پیم؛ از ایکن یاز گناھانمان طلب آمرزش م

راند و ما را در گروه و جماعت تو حشر یاز او بخواه تا ما را بر سّنت و روش تو بم
بگرداند و ما را در حوض کوثر تو وارد بگرداند و ما را با جام تو از حوض کوثر بنوشاند؛ 

خدا! ما شفاعت تو  ی فرستاده یم. ایمان و نادم باشیل و پشیفکنده و ذلآن که سرا یب
ن جمله را سه بار یا -میم؛ ما شفاعت تو را خواھانیم؛ ما شفاعت تو را خواھانیرا خواھان

اند  گرفته یشیمان آوردن بر ما پی؛ پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ا -تکرار کند 
رأفت و  یمده. پروردگارا! تو دارا یمان جایھا نسبت به مؤمنان در دل یا نهیامرز و کیب

 ».یرحمت فراوان ھست
 ج شگاه رسول خدایاند که سالمشان را به پ را که سفارش کرده یسالم کسان آنگاه

الُٰم َعلَيْ «ن بگو: ی، برسان و چنیبرسان ُع ِمْن فُالِٰن بِْن فُالِٰن يَتَ  ج يٰا رَُسْوَل اهللاِ َك اَلسَّ َشفَّ
 َر�ِّ َك بِ 

ٰ
ُمْسِلِمْ�َ َك ِايل

ْ
ُ َو لِل

َ
خدا از طرف  ی فرستاده یم ایگو یبر تو سالم م«؛ »فَاْشَفْع هل

د.] و از تو به یفالن فرزند فالن، اسم فرد را با اسم پدرش بگو یفالن فرزند فالن [به جا
 .»او و عموم مسلمانان شفاعت کن یطلبد؛ پس برا یپروردگارت شفاعت م یسو
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و پشت به  ج امبریف پیدرود بفرست و در جھت [قبر] شر ج امبر اکرمیبر پ آنگاه
 یاندک ج امبر اکرمی، دعا کن؛ سپس [بعد از سالم گفتن بر پیخواھ یقبله، ھر آنچه م

 سقیعقب رفته، تا برابر سر مبارک ابوبکر صّد  ک ذراعی ی اندازهبه طرف راست] به 
 م بگو:بر او سال نگونهیا؛ و یریقرار بگ

الُٰم َعلَيْ « الُٰم َعلَيْ ج يٰا َخِليَْفَة رَُسْوِل اهللاِ َك اَلسَّ يٰا ٰصاِحَب رَُسْوِل اِهللا َو اَنِيِْسِه َك ؛ اَلسَّ
اِر؛ َجٰزا َرْسٰ ْ

َْسٰفاِر َو اَْميِنِه يلَعَ اال
ْ

ٰغاَر َو َرِ�يِْقِه يِف اال
ْ
 اُهللا َ�نّٰا اَفَْضَل ٰما ََجٰزي ِاٰماماً َ�نْ َك يِف ال

َت 
ْ
ِة نَِبِيِّه فَلََقْد َخلَْفتَُه بِاَْحَسِن َخلٍَف َو َسلَْكَت َطِر�َْقُه َو ِمنْٰهاَجُه َخْ�َ َمْسلَکٍ َو قٰاتَل اُمَّ

َت 
ْ
ِْسالَٰم َو َشيَّْدَت اَْراٰكنَُه؛ فَُكنَْت َخْ�َ ِاٰماٍم؛ َو وََصل

ْ
ْدَت اال َِدِع، َو َمهَّ

ْ
ِة َو ابل اَْهَل الِرّدَّ

َرْٰحامَ 
ْ

يِْن َو ِالَْهِلِه َحيتّٰ اَتٰا اال َِقّ نٰارِصاً لِِ�ّ
ْ
 قٰائِماً بِاحل

ْ
ٰا َك َو لَْم تََزل

َ
. َسِل اَهللا ُسبْٰحانَُه نل َِقْ�ُ ايلْ

رَْشَ َمَع ِحْز�ِ َك َدٰواَم ُحبِّ 
ْ
الُٰم َعلَيْ َك َو احل . »اٰكتُهُ  َو رمَْحَُة اِهللا َو بَرَ َك َو َ�بُْوِل ِز�ٰاَرتِٰنا؛ َالسَّ

؛ ج خدا ی دوست فرستاده ی؛ سالم بر تو اج خدا ی ن فرستادهیجانش یالم بر تو اس«
در سفرھا و  ج ار رسول خدایق و ھمیرف یدر غار ثور؛ و ا یمونس و غمخوار و یو ا

ت یرا عنا ییما به تو برتر و بھتر از جزا یدر اسرار؛ خداوند بلندمرتبه از جا یرازدار و
 دھد. یامبرت میاّمت پ یز جاا ییشوایکند که به امام و پ

ن یو به بھتر یدیرا به انجام رسان ج امبریپ ینیتو به نحو احسن جانش یبه راست
؛ و با مرتدان و بدعتگران جنگ و کارزار یشان گام برداشتیوجه، بر روش و منش ا

آن را مستحکم  یھا هیو پا یاسالم، ھموار نمود یرشد و ترقّ  یو راه را برا ینمود
؛ و تا دم یارحام را وصل نمود ی ؛ صلهیشوا بودین امام و پیتو بھتر یبه راست؛ ینمود

؛ از خداوند پاک بخواه تا ینداران بودین و دیاور دیار و یوسته به دنبال حّق و یمرگ، پ
ارت ما را یدار بدارد و ھمراه با گروه و جماعتت، حشر بگرداند و زیما را بر محّبت تو پا

 .»خدا بر تو باد یھا و برکت رد؛ سالم و رحمتیبپذ
 ک ذراعی ی اندازه]، از طرف راست به سقیسپس [بعد از سالم گفتن بر ابوبکر صّد 

قرار  سن، عمر بن خطابیرالمؤمنیعقب بکش تا برابر سر ام یشتن را به سویگر، خوید
 سالم کن: یبر و نگونهیا؛ و یریبگ

الُٰم َعلَيْ « الُٰم َعلَيْ يٰا َك اَلسَّ ؛ اَلسَّ ُمْؤِمِنْ�َ
ْ
ال الُٰم َعلَيْ َك اَِمْ�َ ِْسالِٰم؛ اَلسَّ

ْ
يٰا َك يٰا ُمْظِهَر اال

َْصٰناِم؛ َجٰزا
ْ

َ اال ُمْسِلِمْ�َ َو َ�تَْحَت َك ُمَكرِسّ
ْ
ِْسالَٰم َو ال

ْ
َٰزاء؛ لََقْد نرََصَْت اال

ْ
اُهللا َ�نّٰا اَفَْضَل اجل
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ِالِٰد َ�ْعَد َسيِّ 
ْ

َم ابل َرْٰحاَم َو قَوَِي بِ ُمَعظَّ
ْ

َت اال
ْ
َيْٰتاَم َو وََصل

ْ
َت اال

ْ
ُمرَْسِلْ�َ َو َكَفل

ْ
ِْسالُٰم َو َك ِد ال

ْ
اال

ً�ً؛ مَجَْعَت َشْملَُهْم َو اََ�نَْت َفِقْ�َُهْم َو َجرَبْ  ْهِديّا رِْضّياً َو ٰهاِدياً مَّ ُمْسِلِمْ�َ ِاٰماماً مَّ
ْ
َت ُكنَْت لِل

الُٰم عَ   .»َو رمَْحَُة اِهللا َو بََرٰ�تُهُ َك لَيْ َكِسْ�َُهْم؛ اَلسَّ
 یاسالم؛ سالم بر تو ا ی ظاھر کننده یر مؤمنان؛ سالم بر تو ایام یسالم بر تو ا«

تو  ید؛ به راستین جزا را از جانب ما به تو عطا فرمایھا؛ خداوند بھتر بت ی شکننده
شھرھا را فتح  شتریامبران، بیو پس از ساالر پ یاسالم و مسلمانان را نصرت نمود

و با تو، اسالم  یآورد یرا به جا ی؛ و صله رحمیکرد یدگیمان رسیتی؛ به ینمود
خوب و  یشوایمسلمانان، امام و پ یقدرت و شوکت خود را به دست آورد و تو برا

و مستمندان  یاّمت، سامان داد یکه به اختالف و پراکندگ یاب بودیراھ یتگریھدا
؛ سالم و یدیرا بھبود بخشھا  آن یھا یو نابسامان یدنمو یاریو  یریآنان را دستگ

 .»خدا بر تو باد یھا رحمت و برکت
 ن بگو:یبه عقب برگرد و چن نصف ذراع ی اندازهبه  آنگاه

الُٰم َعلَيُْكٰما يٰا َضِجييَْعْ رَُسْوِل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َو َسلََّم َو َرِ�يَْقيِْه َو َوِز�َْر�ِْه َو « اَلسَّ
؛ جَ  ُمْسِلِمْ�َ

ْ
ٰقائَِمْ�ِ َ�ْعَدُه بَِمٰصاِلِح ال

ْ
يِْن َو ال ِقٰياِم بِادِلّ

ْ
ُ يلَعَ ال

َ
ُمٰعاِوَ�ْ�ِ هل

ْ
�ِْه َو ال ٰزاُكَما اُهللا ُمِشْ�َ

ُل بُِ�ٰما ِايٰل رَُسْوِل اِهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َو َسلََّم، ِليَْشفَ  َٰزاِء؛ ِجئْٰناُكٰما َ�تَوَسَّ
ْ
ٰا َو اَْحَسَن اجل

َ
َع نل

نٰا يِفْ  تََقبََّل َسْعيَٰنا َو ُ�ِْييْٰنا يلَعٰ ِملَِّتِه َو يُِميْتَٰنا َعلَيْٰها َو ُ�رِْشَ َل اَهللا َر�َّٰنا اَْن �َّ
َ
 .» ُزْمَرتِهِ �َْسأ

ر ی، دو وزج امبریار پی، دو ج امبریکه ھم مدفن پ یدو فرد یسالم بر شما ا«
د؛ یھست ینیدر َرتق و َفتق امور د یاور وی، و دو معاون و ج امبری، دو مشاور پجامبریپ

د؛ خداوند بلندمرتبه به شما یبه َرتق و َفتق مصالح مسلمانان پرداخت ج امبریو پس از پ
 ی لهیم تا به وسیا شگاھتان آمدهینک به پید؛ ما ایت بفرماین پاداش را عنایدو نفر، بھتر

شفاعت ما را بکند. از خداوند بلندمرتبه  یم تا ویمتوّسل بشو ج امبریشما به پ
راند و یزنده بدارد و بر آن بم ج امبرین پییرد و ما را بر آیم تا تالش ما را بپذیخواستار

 .»شان، حشر بگرداندیگروه و جماعت ا ی ما را در زمره
 یاند و برا که سفارش دعا کرده یش و کسانیخود و پدر و مادر خو یبرا آنگاه

 ان، دعا کند.مسلمان یتمام
 د:ین بگویاستد و چنیب ج امبریسر پ یسپس ھمانند بار اول، رو به رو

ُ َك اَللُّٰهمَّ ِانَّ « َت َو قَْول
ْ
: َك قُل َقُّ

ْ
ُهْم ِاْذ َظلَُمْوا اَْ�ُفَسُهْم ٰجاُؤوْ «احل فَاْستَْغَفُروا اَهللا َو َك َو لَْو اَ�َّ
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اباً رَِّحيْماً اْستَْغَفَر لَُهُم الرَُّسْوُل لَوَُجدوا اَهللا تَ  َ َك ؛ َو قَْد ِجئْٰنا»وّٰ  َك،ٰطائِِعْ�َ اَْمرَ  َك،ٰساِمِعْ�َ قَْول
ْ َك ُمْستَْشِفِعْ�َ بِنَِبيِّ 

َ
ْ�َن َسبَُقْونٰا َك ِايل ِ

َّ
ٰهاتِٰنا َو ِاْخٰوانِنَا اذل ٰا َو ِآلبٰائِٰنا َو اُمَّ

َ
؛ اَللُّٰهمَّ َر�َّٰنا اْغِفْر نل

يْٰماِن َو  ِ
ْ

ْ�َن آَمنُوا، َر�َّٰنا ِانَّ بِاال ِ
َّ

ً لِ�
ّ

َْعْل يِفْ قُلُْو�ِٰنا ِغال
َ

نْٰيا َك الجٰت َرُؤوٌْف رَِّحيٌْم؛ َر�َّٰنا آتِٰنا يِف ادلُّ
ِخَرِة َحَسنًَة وِّ ِقٰنا َعٰذاَب انلّٰاِر؛ ُسبْٰحاَن َر�ِّ 

ْ
ا يَِصُفْوَن َو َسالٌٰم َك َحَسنًَة وَّ يِف اآل ِة َ�مّٰ ِعزَّ

ْ
رَِبّ ال

ٰعالَِمْ�َ يلَعَ 
ْ
ِ رَِبّ ال َْمُد ِ�ّٰ

ْ
ُمرَْسِلْ�َ َو احل

ْ
 .» ال
و اگر آنان بدان «که:  -تو حق است  ی و فرموده - یا پروردگارا! تو خود فرموده«

نمودند  یآمدند و از خدا طلب آمرزش م یکردند، به نزد تو م یھنگام که به خود ستم م
ر و یپذ گمان خدا را بس توبه یرد، بک یآنان درخواست بخشش م یامبر ھم برایو پ

ات را  را فرمودهیم؛ زیا شگاھت آمدهینک پروردگارا! ما به پی؛ و ا»افتندی یمھربان م
م تا یخواھ یامبرت میم و از پیا نموده یم و از فرمانت اطاعت و فرمانبرداریا دهیشن

 شفاعت ما را به تو بکند.
 یشیمان آوردن بر ما پیبرادران ما را که در اما را، پدران و مادران ما را و  پروردگارا!

مده. پروردگارا! تو  یمان جایھا نسبت به مؤمنان در دل یا نهیامرز و کیاند ب گرفته
 ؛ یھست یرأفت و رحمت فراوان یدارا

 یعطا فرما (و سرا یکیز به ما نیرسان و در آخرت ن یکیا به ما نیپروردگارا! در دن
م گردان) و ما را از عذاب آتش دوزخ محفوظ نگاه دار؛ آجل و عاجل ما را خوش و خّر 
خدا به ھم  ی که (مشرکان درباره ییھا فیتو از توص پاک و منّزه است خداوندگار

ش، یامبران و ستایکنند؛) خداوندگار عّزت و قدرت؛ درود بر پ یبافند و سر ھم م یم
 .»ان استیزدان را سزاست که خداوندگار جھانی

که به ذھن و  ییزھاید؛ و دعا کند بدان چیافزایز بین نیتواند بر ا یو اگر خواست م
شود؛ سپس به کنار  یق داده میش توفی، برایرسد؛ و به فضل خدا یخاطرش م

شتن را بدان بست [و یخو س»ابولبابه«که  یا د؛ اسطوانهیایب س»ابولبابه« ی اسطوانه

 »ابولبابه« ی رفت؛ و اسطوانهیرا پذاش  خودش را از آنجا رھا نکرد] تا آن که خداوند توبه
خواھد، نماز نفل بگزارد  ین قبر و منبر قرار دارد؛ و در [آنجا] ھر آنچه میب ی در فاصله
خواھد دعا  ی] میو اخرو یوید؛ و ھر آنچه [از امور دنیخدا، توبه و ِانابه نما یو به سو

 د.ینما
خواھد نماز بگزارد  یا ھر چه مد و در آنجیایفه بیشر ی [دوباره] به کنار روضه آنگاه
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ال » [لیتھل«گفتن]،  سبحان اهللا» [حیتسب«اد به ید؛ و زیو بدانچه دوست دارد دعا نما

 ش خدا و توبه و استغفار مشغول شود.یگفتن]، ثنا و ستا اله االّ اهللا
که بر منبر است بنھد تا  یا ش را بر قّبه و دستهید و دست خویایبه کنار منبر ب آنگاه

شان، به ھنگام خواندن یف ایو از مکاِن دست شر ج ب از آثار رسول خداین ترتیبد
را فراچنگ آورد؛ [ناگفته نماند  ج امبریگونه برکت پ نید تا بدیخطبه، تبّرک حاصل نما

درود  ج اسالم یامبر گرامیست؛] و بر پین یمنبر، امروز اثر ی که از قّبه و دسته
 د.یداوند بلندمرتبه درخواست نماخواھد، از خ یبفرستد و ھر آنچه م

 یاست که در آن، باق یا ن اسطوانهید؛ و ایایب »حنّانة« ی به کنار اسطوانه آنگاه

خواندن خطبه را بر آن ترک کرد و بر  ج امبریاست که چون پ یدرخت ی تنه ی مانده
شتر، ناله کرد؛ و چنان با آواز ناله  ی راد خطبه کرد، آن اسطوانه ھمانند نالهیفراز منبر ا
ب، ین ترتین آمد و آن را در آغوش گرفت؛ و بدییاز فراز منبر پا ج امبرینمود که پ

 اسطوانه، آرام گرفت و خاموش شد.
مانده است، تبّرک  یف باقیو اماکن شر یتواند] از آنچه از آثار نبو یو فرد زائر [تا م

ھا،  منّوره] در زنده نگاھداشتن شب ی نهیدش [در مید و در مّدت اقامت خویبجو
امبر یف] حضرت پیمشاھده نمودن [روضه و قبر شر ید و برایکوشش و تالش نما

در زنده  یعنیمت بشمارد؛ [یھا را غن شان در عموم اوقات، فرصتیارت ایو ز جاکرم
افت، ی یھرآن گاه که فرصت ج اکرم امبریارت پیھا به عبادت، و در ز داشتن شب

 د.یکوشش و تالش نما
ارت یزشود و قصد  ینه میکه وارد مد ین که مسلمانیا ی[به ھر حال؛ برا

گاھ یرا دارد، اعمالش از رو یمسجدالنب را ذکر  یارت مسجدالنبیآداب زباشد،  یآ
 :میکن یم

 اَللُّٰهمَّ َصِلّ يلَعٰ «د: یراستش داخل شود و بگو یداخل مسجد شد با پا یوقت -١
ٍد وَّ سَ  ا! بر محمد یبار خدا«(ابوداود)؛  »َك لَّم؛ اَللُّٰهمَّ اْ�تَْح يِلْ اَبْٰواَب رمَْحَتِ ُ�َمَّ

 .»یرحمتت را بر من بگشا یا! درھایصلوات و سالم بفرست. خدا

يْٰطاِن «د: یا بگوی  َقِديِْم، ِمَن الشَّ
ْ
ٰطانِِه ال

ْ
َكِر�ِْم َو ُسل

ْ
َعِظيِْم َو بِوَْجِهِه ال

ْ
اَُعوُْذ بِاِهللا ال

م او، از یم و سلطان قدیبرم به خداوند بزرگ و به وجه کر یپناه م«(ابوداود)؛  »الرَِّجيْمِ 
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 .»طان رانده شدهیشّر ش

 بخواند. »ة املسجديحت«قبل از نشستن دو رکعت  -٢

 کند. یخوددار ج امبریف پیاز دعا کردن و خواندن نماز، رو به قبر شر -٣
 یاز گذاشتن دست رو ف رفته ویسالم گفتن به طرف قبر شر یسپس برا -٤

ق است یکه فقط ال یاندازد؛ و از ذّلتین نییکند؛ سرش را پا یاش خوددار نهیس
طلب کمک و  ج امبریم، اجتناب ورزد و از پیکتا داشته باشی یدر مقابل خدا

م و بزرگداشت یو ادب و احترام و تعظ ینکند؛ بلکه با تواضع و فروتن یادرسیفر
 ج امبریار پیب بر دو ین ترتید؛ سپس به ھمیسالم بگو ج امبریمناسب، بر پ
 سالم بفرستد. بابوبکر و عمر

دور از ادب است؛ بلکه  ج امبریا در کنار قبر پی یبلند کردن صدا در مسجدالنب -٥
در حال وفات، مانند ادب در  ج امبریصحبت کند؛ چون ادب با پ ید به آرامیبا

 اتش است.یحال ح
ص باشد؛ چون نماز خواندن در یفوف اول جماعت حرنماز در ص ید بر ادایبا -٦

 فراوان دارد. یاد و ثوابیز یلتیصف اول، فض
اندازد؛ یر بید حرص خواندن نماز در روضه، او را از صف اول جماعت به تأخینبا -٧

 مسجد ندارد. یر جاھایبر نماز در سا یچگونه برتریچرا که نماز در روضه ھ
د یگرد خارج شود، بلکه با به صورت عقب دیرون رفتن از مسجد نبایدر وقت ب -٨

ُ «د: یچپش را جلو گذاشته و بگو یپا ل
َ
ْ اَْسأ ٍد؛ اَللُّٰهمَّ ِاِ�ّ ِمْن َك اَللُّٰهمَّ َصِلّ يلَعٰ ُ�َمَّ

ا! از یصلوات بفرست؛ خدا ج خداوندا! بر محمد«)؛ ی(ابن ماجه و ترمذ »َك فَْضلِ 
 .»کنم یتو طلب فضل م

اندازھا و  ع خارج شود و به کنار چشمیقبرستان بق یو مستحب است که به سو
ع یبه بق آنگاه سدان، حمزهیژه قبر ساالر شھید؛ به ویایھا و مزارھا و مرقدھا ب منظره

را  ج امبریر خاندان پیساو  بیحسن بن عل سعباس ی مقبرهرھسپار گردد؛ پس 
فرزند  سمیابراھ، سعثمان بن عّفانرمؤمنان، ین مزار امید. و ھمچنیارت نمایز

را  نیصحابه و تابع، ج امبریپ ی عمه لهیصف، ج ھمسران آن حضرت، جامبریپ
فراھم  شنبه پنجن کار در روز یز برود؛ و اگر این» ُاُحد« یارت شھدایارت کند؛ و به زیز

 د:ین بگویشود، بھتر خواھد بود؛ و چن
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ُ�ْم فَِنْعَم ُ�ْقيَب يْ َسالٌٰم َعلَ « ا َصرَبْ ـٰ ارُ  ُ�ْم بِم شه به سالمت و یدرودتان باد! (ھم«؛ »ادلّٰ
ده و یکه (بر عق یت و آزار) و استقامتی(بر اذ ییباید) به سبب شکیبر یبه سر م یخوش

 .»دان است.)یزدان و نعمت جاوید که بھشت ی(دار یان خوبید؛ چه پایمان) داشتیا

ن امکان وجود یبخواند؛ و اگر ا ازده مرتبهیرا  »اخالص« ی و سوره »ة الكريسيآ«و 

گر یدان و دیز بخواند و ثواب و پاداش آن را به تمام شھیرا ن »نياسي« ی داشت، سوره
 د.یمدفن ھستند، نثار نماھا  آن که در کنار یمؤمنان

د و در یایب مسجد قباءر از آن، به یغ یا در روزی شنبهو مستحب است که در روز 
منوره، مستحب است که روز شنبه  ی نهیزائران مد ی، براآن نماز بخواند؛ [به ھر حال

از  یرویرفته و به پ» قباء«د به مسجد یش از زوال خورشیبعد از طلوع آفتاب و پ
اده و یپ ج امبریپ: «ث آمده استیدر آنجا دو رکعت نماز بخوانند؛ چون در حد جامبریپ

رفت و دو رکعت نماز  یشنبه به آنجا م یبند رفتن به مسجد قباء بود و روزھایسواره، پا
 و مسلم). یبخار». (خواند یم

رد؛ سپس به مسجد قباء یاش وضو بگ که در خانه یکس: «دیفرما یز مین ج امبریو پ
 (ابن ماجه). »دینما یافت میک عمره را دریرفته و در آن نماز بخواند، پاداش 

، دو رکعت نماز یبعد از اداد، مستحب است که یآ ین مسجد میکه در ا یکس یو برا
ت تمام مسلمانان یو موفق یروزیشاوندان خود و پیخود و پدر و مادر و اقوام و خو یبرا

 ید؛] و پس از دعایطلب مغفرت و آمرزش گناھان را نماھا  آن خود و یدعا کند و برا
ن یچن -] دوست داشته، دعا نموده است یو اخرو یویکه بدانچه [از امور دن -ش یخو

 د: یگوب

ُمْسترَْصِخِ �ْ ا رَصِ يٰ «
ْ
ا �ِ ي، ْ�َ َخ ال ُمْستَغِ يـٰ

ْ
اَث ال َمْكُرْو�ِ ي، ْ�َ ثِ يْ ـٰ

ْ
َج َكْرِب ال ا ُمَفرِّ ا ي، ْ�َ ـٰ ـٰ

ُمْضَطرِّ يْ ُ�ِ 
ْ
ِشْف ُكرِ�ْ يِّ سَ  َن، َصِلّ يلَعٰ �ْ َب َدْعَوِة ال

ْ
ٍد وَّ آهِلِ َو اك ا َكَشْفَت  َو ُحْزِ�ْ  ِدنٰا ُ�َمَّ ـٰ َكم

ِ َ�ْن  ُمٰقاَم  ُحْزنَُه َو َكْرَ�ُه يِفْ َك رَُسْول
ْ
ا َحنّٰاُن يٰهَذا ال ا َمنّٰاُن يـٰ ا َكثِ يـٰ َمْعُروِْف َو ْ�َ ـٰ

ْ
 ال

�ٰاِن،  ـٰ ِْحس
ْ

امِحِ يٰ ا ٰدائَِم انِلَّعِم يٰ اال ٍد وَّ يلَعٰ يِّ سَ  اُهللا يلَعٰ   َو َص�َّ ْ�َ ا اَرَْحَم الرّٰ آهِلِ َو َصْحِبِه  ِدنٰا ُ�َمَّ
ٰعالَمِ يٰ ماً ٰدائِماً ابداً يْ لََّم �َْسلِ َو سَ 

ْ
 .»ْ�َ ؛ آمِ ْ�َ ا رَبَّ ال

 یچارگاِن درمانده؛ و ایب ی کننده یاری یادکننده؛ و ایاِن فرینوایادرس بیفر یا«
واماندگاِن  یدعا ی اجابت کننده یدردمندان؛ و ا ی درد و غصه ی برطرف کننده

و خاندانش، درود بفرست؛ و درد و  ج درمانده؛ بر سرور و ساالر ما، حضرت محمد



 ٧٠١  حّج  کتاب

گونه که درد و غصه و غم  ن مکان مقّدس برطرف کن ھمانیُغّصه و غم و اندوه مرا در ا
مھربان؛ و  یخدا ی؛ این مکان مقّدس و متبّرک برطرف ساختیامبرت را در ایو اندوه پ

و احسانش، فراوان و نعمت و  یکیکه ن ییخدا یاحسان کننده؛ و ا یخدا یا
 ن مھربانان.یمھربانتر یاست؛ ا یو سرمد یو دائم یشگیوسته و ھمیش پیھا بتموھ

و بر خاندان و  ج خدا بر سرور ما محمد یشگیو ھم یو درود و سالم کامل، دائم
 .»نیان؛ آمیپروردگار جھان یاران او بود؛ به حق رحمتت ای

رون ی، قصد بسفر و مراجعت به وطنش ی[ناگفته نماند که چون شخص زائر برا
رفته و بعد ازا  یه به مسجد نبوکش مستحب است یند، براک ینة منوره را میرفتن از مد

و  ج رمکامبر ایسر گردد)، بر پیش میه براکجا از مسجد کعت نماز (در ھر کدو ر یادا
ه قبًال ک یا قهی(به طر سو حضرت عمر فاروق سقیر صدکار وفادارش: حضرت ابوبیدو 

 ن دعا را بخواند:یستاده و ایبعد از آن رو به قبله ارده و کرش رفت) سالم کذ

�َْفْ�ِ « ِ
ََرَمْ�ِ الرشَّ

ْ
 احل

َ
َعوَْد إِيل

ْ
ْل يِلَ ال َعْهِد حِبََرِم رَُسْولَِك، َو َسهِّ

ْ
ُه ٰاِخَر ال

ْ
َْعل

َ
َسِبيًْال  اَللُّٰهمَّ الجٰت

ٰعاِ�يَ 
ْ
َعْفَو َو ال

ْ
نٰا ٰسالِِمْ�َ اٰغنِِمْ�َ َسْهلًَة بَِمنَِّك َو فَْضِلَك، َو اْرُزقِْ�َ ال ِٰخَرِة، َو رُدَّ

ْ
نْٰيا َو اال َة يِف ادلُّ

 
ٔ
.إِيٰل أ  ْوٰطانِٰنا ٰاِمِنْ�َ

ُمْسِلٰماِت 
ْ
ُمْسِلِمْ�َ َو ال

ْ
ُمْؤِمٰناِت َو ال

ْ
ُمْؤِمِنْ�َ َو ال

ْ
يَّ َو جِلَِميِْع ال ، اَللُّٰهمَّ اْغِفْر يِلْ َو لِٰوادِلَ

 
ٔ ْ
 ْحٰياِء ِمنُْهْم َو اَأل

ٔ ْ
ِٰخَرِة َحَسنًَة وَّ ِقٰنا َعٰذاَب انلّٰاِر. األ

ْ
نْٰيا َحَسنًَة وَّ يِفْ اال ْمٰواِت. َر�َّٰنا ٰاتِٰنا يِف ادلُّ

ِٰخَرِة َحَسنًَة وَّ قِٰنا َعٰذاَب انلّٰاِر. َر�َّٰنا ٰاتِٰنا يِف ادلُّ 
ْ

نْٰيا َحَسنًَة وَّ يِفْ اال  نْٰيا َحَسنًَة وَّ َر�َّٰنا ٰاتِٰنا يِف ادلُّ
ِٰخَرِة َحَسنًَة وَّ قِٰنا َعٰذاَب انلّٰارِ 

ْ
 .يِفْ اال

دٍ    ج َو َصلِّ اللُّٰهمَّ َو َسلِّْم َو بٰارِْك يلَعٰ َسيِِّدنٰا َو نَِبيِّٰنا ُ�َمَّ
ٔ
 َو يلَعٰ ٰاهِلِ َو أ

ٔ
مْجَِعْ�َ ْصٰحابِِه أ

 
ٔ
.بِرمَْحَِتَك يٰا أ َ�ْ امِحِ  »رَْحَم الرّٰ

ات  یامبر گرامیمسجد الحرام و حرم پ یمن به سو ن سفرین سفر را آخریا ! ایخدا«
ق بده تا دوباره بدون زحمت و یش به من توفیرم خوکلة فضل و یه به وسکمگردان، بل

م، و از یاینة منوره) بیت الله الحرام و مدی(ب» نیفین شریحرم« یمشقت به سو
 نم.کو مقدس استفاده  کن پاین سرزمیات ایوضات و معنویف

ام گردان و ما را با نعمت بزرگ  ا و آخرت را بھرهیت در دنیعفو و عاف!  پروردگارا
ن سفر به خانه و یارت، و با َامن و امان از ایت و بردن ثواب و پاداش حج و زیعاف

 .مان باز گردان اشانهک



 نور اإلیضاح ،ترجمه و شرح    ٧٠٢

مان و تمام مردان یمان و زنان با ایمرا و پدر و مادر و تمام مردان با ا!  پروردگارا
ا و آخرت به یا ! در دنیامرز. خدایرا بھا  آن مسلمان و زندگان و مردگان مسلمان و زنان

ا و آخرت ما را خوش و خرم گردان و ما را از عذاب آتش یدن یعطا فرما و سرا یکیما ن
عطا فرما و ما را از عذاب  یکیا و آخرت به ما نیا ! در دنیدوزخ محفوظ نگاھدار. خدا

ر عطا فرما و ما را یو خ یکیا و آخرت به ما نی! در دنا یآتش دوزخ محفوظ نگاھدار. خدا
 .از عذاب آتش دوزخ محفوظ نگاھدار

و بر تمام آل و اصحابش، سالم و  ج امبر ما حضرت محمدیبر سرور و پ!  پروردگارا
ن رحم یتر نندهک رحم ین مھربانان و ایمھربانتر یدرود بفرست، به حق رحمتت ا

 .]»نندگان!ک
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