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 مقدمه مترجم بر چاپ چهاردم

يْنِ « هُ فِی الدِّ هْ قِّ فَ اً يُ ريْ دِ اهللاُ بِهِ خَ رِ نْ يُ  ». مَ

، مورد استقبال شايان برادران »فقه آسان«خوشبختانه همانگونه كه انتظار داشتيم كتاب 
ي اول و دوم و سوم آن، بزودي ها چاپ ي كها و خواهران مسلمان واقع گرديد، بگونه

ناياب گرديد. پس از بررسي مجدد متوجه شديم كه داراي اغالط چاپي فراواني است و 
در مواضع متعدد عبارات و جمالت و كلمات تكراري يا مترادفات غيرضروري در آن 

و از  وجود داشت، لذا با دقت متن كتاب بازخواني شد و اغالط چاپي آن تصحيح گرديد
نو با دقت و وسواس ويراستاري بعمل آمد، مطالب تكراري و مترادفات غيرضروري 
حذف و در پاره اي موارد كاستي و يا افزوني بعمل آمد. و اينك با توفيق الهي چاپ 

نشر «نمائيم، و از مؤسسه انتشاراتي  مي چهارم آن را به برادران و خواهران مسلمان تقديم
 ي و ويراستاري و چاپ چهارم آن را فراهم آورده است، تشكركه امكان بررس »احسان

كنيم و توفيق روز افزون آن را در انجام كارهاي خير و خدمت به معارف ديني، از  مي
 خداوند متعال خواستاريم. اميد است مورد قبول حق واقع شود.





 
 
 

 مقدمه مترجم

پايان نثاروان پاك  بي محمد و سپاس فراوان به درگاه پروردگار مهربان، و درود و سال
خاتم پيامبران و آل و اصحاب و پيروان سعادتمند حضرتش باد. بهترين سعادت تقرب به 
خداوند حاضر وتوانا است، تقرب به حق تعالي فقط با داشتن قلب پاك، و عقيده صحيح 

 و عمل به اوامر و اجتناب از نواهي او مقدور و ممكن است. 
شود. تنظيم شئون  مي شريعت و فقه اسالمي دانسته حدود اوامر و نواهي بوسيله

زندگي و روابط اجتماعي مطلوب، بدون داشتن عقيده درست و باور راستين و اخالق 
يابد.  مي كريمانه ميسر نيست. اين امر هم بوسيله اعمال صحيح و پسنديده تحقق

ي بوده كه راه اعمال شايسته آگاهي از فقه و شريعت صحيح راستين محمدترين  درست
احكام حيات بخش قرآن كريم و سنّت شريف نبوي در آن متبلور است. و عمل بدان 

دانستم كه  مي . لذا وظيفه خويشباشد مي ضامن سعادت ديني و دنيوي افراد جامعه بشري
در حد امكان و توان برادران و خواهران مسلمانم را در اين زمينه ياري نمايم، تا بتوانند با 

شيوه به استفاده از آيات قرآن كريم و احاديث نبوي از مسائل ديني و طريقه ترين  ساده
عمل بدان آگاهي يابند. و با انجام آن سعادت هر دو دنياي خويش را تضمين نمايند. لذا 
كتاب (الفقه الميسر) تاليف دكتر احمد عيسي عاشور را وافي بدين مقصود يافته، و آن را 

 ن ترجمه نمودم.به زبان فارسي ساده و روا
اينك كتاب فوق تحت عنوان (فقه آسان در مذهب امام شافعي) از طرف نشر احسان 

 گيرد.  مي به زيور طبع آراسته و در اختيار عموم عالقمندان قرار
اميدوارم توانسته باشم دين خويش را نسبت به برادران و خواهران مسلمان ادا نموده، 

ام را براي رضاي خويش پذيرفته و  ين عمل متواضعانهو از خداوند متعال خواستارم كه ا
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را برايم صدقه جاريه قرار دهد. ها  آن توفيق ادامه چنين كارهايي را بيشتر نصيبم فرمايد. و

 .إِنّه نعم املولی ونعم النصري

 عضو هيات علمي دانشگاه كردستان.، محمود ابراهيمي



 
 
 

 مقدمه احمد عيسي عاشور مؤلف

ي را كه ما را بدين امر هدايت و راهنمائي كرد كه اگر اهللا ما را حمد و ستايش خدائ
گويم و به دل باور  مي شديم. به زبان نمي كرد بدان هدايت و راهنمائي نمي بدان هدايت

نياز است و  بي دارم، كه به جز اهللا هيچ موجودي استحقاق معبوديت ندارد و او تنها و
از آن اوست و او بر همه چيز توانا است، و باز پادشاهي همه جهان و ستايش مطلق تنها 

بنده و رسول و برگزيده و  دهم كه سرور ما محمد  مي هم به همان كيفيت گواهي
رازدار اوست كه او را به عنوان رحمت براي جهانيان و چراغ راه براي ره پويان و 

باد كه راهنماي سرگشتگان مبعوث فرموده است. درود و رحمت خدا برآل و اصحابش 
 چراغ هدايت و منبع و سرچشمه رحمت و برگزيدگان راستين مؤمنانند.

سعادت و داليل شرافت و هاي  اما بعد: به راستي اشتغال به كسب دانش يكي از نشانه
نجابت ذاتي است، بويژه دانشي كه انسان را به خداوند برساند و انسان را به رضاي 

 م بد الهي را از او دور گرداند.خداوند نزديك سازد و غضب و خشم و فرجا
و سودمندترين و با ترين  و با ارجترين  به حقيقت يكي از بزرگترين و شريفت

، دانش فقه و شناخت احكام دين خدا است، چون با اين دانش است ها دانش ترين بركت
ت كه حالل از حرام و ناپاك از پاك و درستكار و شايسته از نادرستكار و ناشايسته و عباد

درست از عبادت نادرست و معامله و رفتار سالم از معامله و رفتار ناسالم تشخيص و 
توني آگاهانه خداي خويش را عبادت كني و  مي شود، آن وقت است كه تو مي تمييز داده

از روي بصيرت به پيشگاه او نزديك شوي و از روي هدايت با مردم پيوند و برقرار 
ار كني كه دوست داري با تو رفتار كنند. هرگاه بدين مايه از نمايي و آن گونه با آنان رفت

علم و فهم و دانش رسيدي، به عمل خود و حسن عبادت اطمينان خاطر و آرامش قلب 
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سازي، و  مي شيطاني رهاهاي  كني، و نفس خود را از رنج جهل و ناداني و وسوسه مي پيدا
 روي. مي حقيقت و بندگان صالح خدا به راه پيامبران و پيروان راستين آنان وشهداي راه

بر راه خير رفته و از رسول اهللا  –رحمهم اهللا –بدان كه همه پيشوايان (چهارگانه فقه) 
التماس خير داشته و بين هيچكدام فرق قايل نيستيم. جز آنكه خداوند بعضي از بندگان 

كه بعضي از  خود را بر بعضي ديگر برتري بخشيده و فزوني عطا كرده است، همان گونه
پيامبران را نيز بر بعضي ديگر برتري و فزوني بخشيده است. ما طالبان حقيقت مؤظفيم كه 
نيكوترين را بگيريم و در جستجوي بهترين و سودمندترين باشيم تا سودش فراگيرتر و 

 طالبانش بيشتر باشند.
دادم،  و چون مذهب امام شافعي چنين است آن را مورد اعتماد و اتكاي خويش قرار

و به مبادي مذهب او تمسك نمودم و بدامن وي چنگ زدم. چون به حقيقت آن را 
به فهم يافتم و گواهي عادالن و ها  آن ترين مذاهب و نزديكترين  و آسانترين  متعادل

 صاحبان فضل و خرد بدان وارد است.
بوشامه امام و پيشواي عالمه، زنده كننده سنّت رسول اهللا، و ياري كننده دين حق ا

 چنين »مختصر كتاب المؤمل«شافعي مذهب (رحمه اهللا) در كتاب مختصر خويش 
پيشوايان مجتهد گذشته دانش اجتهاد را در همه آفاق جهان گسترانيدند و آنان «: گويد مي

در اين زمينه گوي فضل و برتري را ربودند كه برخي دانش كتاب خدا (تفسير و علوم 
ختند، و برخي كاردانش سنت (علوم حديثي) رسول اهللا را قرآني) را استوار و محكم سا

به جريان انداختند، و برخي در زمينه علوم ادب عربي پا به ميدان نهادند، و برخي در 
ميدان استنباط احكام شرعي درخشيدند و در اين درياي ژرف فرو رفتند و دررِ احكام را 

دست داشته و همه را با هم  ها نشدا بيرون آوردند، و كمتر كسي بود كه در همه اين
امام و پيشواي ما  ها دانش و استوارترين آنان در جمع همه اينترين  واجد باشد كه جامع

ابوعبداهللا قريشي مطلبي شافعي (رضي اهللا عنه) است كه نسب پاك و دانش درخشان و 
 و ها منقبت صفت و آثار حميده را يك جا با هم داشت. مردي افتخار آميز بود و
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ئي كه بزرگان متعددي داشتند او تنها داشت، بزرگان و برگزيدگان هر فن اين را ها فضيلت
: گفت مي مزني (شاگرد شافعي) گفته است كه: از شافعي شنيدم اند. براي وي گواهي داده

را حفظ  »مؤطّاي امام مالك«من در سنّ هفت سالگي قرآن را و در سن ده سالگي «
پرداخت گوئي كه  مي شافعي وقتي كه به تفسير قرآن«علي گفت: . يونس بن عبداأل»كردم

. و احمد بن محمد پسر دختر شافعي گفت: از پدرم و »خود شاهد نزول آن بوده است
هرگاه چيزي از تفسير قرآن كريم و فتوائي را از سفيان بن «ند: گفت مي عمويم شنيدم كه

 .»: از اين شخص سوال كنيدگفت مي نگريست و مي كردند به شافعي مي عيينه سوال
اي ابوعبداهللا تو فتوي بده «مسلم پسر خالد كه مفتي مكه و استاد شافعي بود گفت: 

. و حال آنكه شافعي پانزده سال داشت. ربيع »كه به راستي وقت فتواي تو رسيده است
داد و به درجه فتوي رسيده بود، و تا وقتي  مي شافعي در سن پانزده سالگي فتوي«گفت: 

از «. و ابونعيم حافظ گفت: »كشيد مي خواند و شب بيداري مي كه وفات يافت نماز شب
 : از احمد پسر محمد پسر دختر شافعي شنيدم كهگفت مي سليمان بن احمد شنيدم كه

و بعد از او از آن  محلقه مجلس فتوي در مسجد الحرام ابتدا از آنِ ابن عباس «: گفت مي
و از آن ِ سعيد پسر سالم و بعد از او از آن ِ محمد پسر ادريس ِ عطاء پسر رباح و بعد از ا

 .»شافعي نوجوان بود
هيچ قريشي با فهم تر از شافعي پيش «: گفت مي ابن مهدي گفت: از مالك شنيدم كه

هرگز «. ابو عبيد بن سالم گفت: »ام من نيامده است، هيچ قريشي فهميده تر از او نديده
. هالل بن العالء الرقي گفت: »ام ر و بليغ تر از شافعي نديدهعاقل تر و جالب تر و گيرات

 . »اصحاب حديث ريزه خوار خوان شافعي هستند كه قفل مشكالت را به رويشان گشود«
درمكه به احمد بن حنبل برخوردم گفت: بيا مردي را به «اسحاق بن راهويه گفت: 

افعي را به من نشان داد. شما نشان دهم كه چشمان تو مثل او را نديده است، و او ش
گفت: درباره احاديث نبوي با هم مناظره كرديم، من كسي را از او عالم تر در اين مورد 
نديده بودم، سپس درباره علوم قرآني با هم به مناظره نشستيم، كسي را از او آگاهتر به 
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ا از او در قرائت قرآن نديده بودم، سپس درباره مسائل فقه با هم مناظره كرديم من كسي ر
علم فقه عالم تر نديده بودم، سپس درباره علوم لغوي و ادبي به مناظره پرداختيم، ديدم او 
را كه منبع و سرچشمه لغت و ادب است و هرگز چشمانم مثل او را نديده است، او 
گفت: چون از هم جدا شديم، گروهي از كساني كه اهل فهم قرآن بودند به من خبر دادند 

او (شافعي) در زمان خود داناترين مرد است به معاني قرآن، و به راستي  كه به حقيقت
 . »بهره كافي از فهم معاني قرآن نصيب وي شده است

فقها و علماي حديث (محدثين) داروفروش بودند، سپس «امام احمد بن حنبل گفت: 
ه تا شافعي آمد كه هم داروفروش بود و هم طبيب (هم دردشناس بود و هم دوا داشت) ك

بحال چشمان مردم مثل او را نديده است. و گفت: خداوند در آغاز هر يكصد سال كسي 
پيامبرش را به آنان ياد دهد و دروغهائي كه به پيامبر  هاي سنت فرستد كه مي را براي مردم

 از مردم دور كند،  ما دقت كرديم و دريافتيم كه در آغاز سده اول عمر بن اند  بسته
د دارد، و در آغاز سده دوم شافعي است. و گفت: هرگاه مساله اي از من عبدالعزيز وجو

گويم: شافعي  مي پرسيده شود كه درباره آن خبر و حديثي سراغ نداشته باشم درباره آن
 ..»، چون به راستي او پيشوائي است عالم از قريشگويد مي چنين

پديد آيد كه دانش او  دانشمندي از قريش«آمده است كه گفت:  به روايت از پيامبر 
. »سخن شافعي در باب لغت و ادب حجت است«. و احمد گفت: »كند مي زمين را پر

. و ابوثور ابراهيم بن »شافعي نزد ما در علم نحو حجت است«ابوعثمان مازني گفت: 
. حسن بن محمد »شافعي كان و معدن فقه و نابغه لغوي و ناقد معاني بود«خالد گفت: 

اصحاب حديث بخواب رفته بودند تا اين كه شافعي آمد و «ني گفت: بن صباح زعفرا
 .»آنان را بيدار كرد و بيدار شدند...

ي متعدد تاليف ها كتاب ي شافعي فراوان است كه درباره آنها بزرگواري مفاخر و
 . »گرديده است
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كفاية «اينكه در بين كتب متعددي كه در فقه شافعي تاليف شده است من كتاب 

اثر امام تقي الدين ابوبكر محمد حسيني حصني دمشقي از علماي قرن نهم  »راألخيا

هجري را برگزيده و انتخاب كردم، و در آن به بررسي پرداختم كه عبارات زيبا و نيكو و 
اسلوب و شيوه شيرين و استواري سرمايه آن مرا خوشحال كرد و به شگفتي انداخت، و 

ا تكا و اعتماد بر قرآن كريم و سنّت نبوي  جستجوي احكام فقهي كه شيخ در آن با
شريف و اجماع امت اسالمي مورد بحث قرار داده است مرا بسوي خود كشيد. لذا 
چندين بار آن را مطالعه كردم و برخي از عبارات آن را تهذيب كرده و زوائد آن را حذف 

بود و از آن نموده و براي اين كه سود و فايده آن را بيشتر كنم چيزهائي كه ضروري 

فقه آسان) نام نهادم، و  -(فقه آسان شده »الفقه املّيرس«چاره اي نبود بدان افزودم، و آن را 

اميد پاداش آن را تنها از خداوند خواهانم و از خداوند خواستارم كه بندگان خود را از آن 
جمله اعمال بهره مند سازد و به وسيله آن فساد و تباهي را از آنان دور سازد و آن را از 

ها سازد و با فضل خود آن را از من بپذيرد  شايسته من و موجب تجديد ياد من در خاطره
 كه او بهترين مولي و بهترين ياور است. 

 احمد عيسي عاشور        





 
 
 

 بوبكر حسيني دمشقي شافعيتقي الدين أ، مقدمه مؤلف اصلي كتاب

و مخلوقات را از تاريكي  گفت: حمد و ستايش خدائي را كه همه موجودات :مؤلف
را دليل بر يگانگي و وحدانيت خود قرار ها  آن نيستي با نور هستي گردان خويش آفريد و

داد كه صاحبان بصيرت تا روز قيامت بدان پي خواهند برد، خدائي كه شريعتي را نهاد و 
ان آن را براي خود برگزيد و كتاب خويش قرآن كريم را فرو فرستاد و بزرگترين بندگ

خود را به تبليغ و ابالغ آن مأمور ساخت كه او شاهراه آن را برايمان توضيح داد و گفت: 
اينست راه رهايي و هدايت، درود و رحمت خداوند بر او و آل و اتباع و پيروان او باد 

 انتهاء.  بي درود پاك و
خته ي شرعي و ديني گداها دانش ي پاك همواره درتحصيلها جان اما بعد، به حقيقت

ي ديني، شناخت احكام فرعي و فقهي است كه ها دانش و از جمله اين شوند مي و تصفيه
، و معامالت و رفتارها و عبادات و گردد مي شيطاني برطرفهاي  تنها به وسيله آن وسوسه

شود، و براي شرف و بزرگي  مي پرستشهاي مورد رضايت خداوند درست و صحيح انجام
 گفت:  ذشتگان وآيندگان علم فقه بس است كه سرور گ

ِِ دّليِن « ُ ى 
هه ِّ َى ِِِا دبى ِِِ  ّا دُ  يخان( ».ّ ن يى واهُ الشَّ   .)رَ

 خداوند خير و نيكي هركس را بخواهد او را فقيه در دين و داناي به احكام آن«
 .»گرداند مي

 گفته است:  باز هم او  اند. شيخين (بخاري و مسلم) آن را روايت كرده

ين ا عى « ِِ دله  ف 
ّم ِ ن  ِْه  َّ  ْ

ّ
أف ْ

 ٍ ّْ ِ مذی ».َِّا دبى َ واهُ الرتّ  . )(رَ

 . »هيچ عبادتي از فقه در دين و دانستن علم فقه بزرگتر نيست«
 گفت:  )ترمذي آن را روايت كرده است. او (صلي اهللا عليه و سلم
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ّ�اِض دل« ِِ ِِ 
�ىم  ر  ِّ َّ ـ  إِّذد ّم ودـَّ ّ�عى ىود: »ِة ّْار  َّ ـ  ّوّ ا ِرّ�اضى دل. قّال ِِ «ِة؟ قّاّل: ـَّ ك  ِه  .»ِلقّ ى د

  (رواه أمحد فی مسنده والرتمذی والبيهقی فی شعب اإليامن بسند صحيح).
گفتند: اي  »بهره گيريدها  آن ي بهشت گذر كرديد ازها باغ و ها بستان هرگاه از كنار«

 . »ذكر هاي ي بهشت كدامند؟ گفت: حلقهها بستان و ها باغ رسول اهللا
با سند صحيح آن را  »باب شعب اإليمان«احمد در مسند خود و ترمذي و بيهقي در (

ذكر در آن حديث مجالس ذكر حالل و حرام و هاي  . عطاء گفت: مراد از حلقهاند( آورده
سخن گفتن از كيفيت و چگونگي خريد و فروش و نماز  خواندن و روزه گرفتن و به 

 الق دادن و امثال آن (علم فقه) است.حج رفتن و ازدواج كردن و ط
سفيان بن عيينه گفت: بعد از نبوت و رسالت هيچ فضيلتي به پاي فضيلت علم فقه و 

برتري دارد.  ها فضيلت رسد، و چنين فضيلتي بعد از نبوت بر همه نمي دانش دين
و  گيريم نزد ما محبوب تر مي گفتند: هر فصلي از علم را كه ياد مابوهريره و ابوذر 

پسنديده تر از يكهزار ركعت نماز سنّت است. آيات و اخبار و احاديث داّل بر اين مطلب 
فراوانند. حاال كه مرتبت و منزلت و درجه دانش فقه در شريعت اسالم بدين پايه و مايه 
است، پس اهميت دادن به آن مهمترين وظيفه و در درجه اول اهميت قرار دارد، و 

. بلكه گردد مي »فقه«انسان اوقاتي است كه صرف يادگيري علم  گرانبهاترين اوقات عمر
بهتر است كه همه عمر را به آن پرداخت چون راه فقه راه بهشت است، و عمل به آن 
سپري است در برابر آتش دوزخ، و اين براي كسي است كه علم فقه را به منظور دانستن 

ت جويي و برتري طلبي بر امثال و راه دين و راه نجات طلب كند و بياموزد نه براي رفع
 گفت:  اقران خود ونه براي بدست آوردن مال و مقام و جاه. پيامبر 

ُِّضا  ِ « ّّ ِلىِصٍّب ِِِ  ّع هى ى إِ
َّّعقّ َّ  ّّ ّم  ّّ َّ ّو ّ  ى دلقّـِ  ّع ِّ ِِِ  ّو ّ ّن ّ ن  ّ�ّعقّّم ِعق ُها ِمّها يى َ 

ِ ّف دل ا  ّع َّ ـ  دّل� ٍّا لّم  ّ�ِ هِ ـَّ
 
ّم دل  . )(رواه أبوداود بإسناد صحيح ».ٍّاّ ةِ ـِة يّو 

شود تنها براي كسب مال دنيا  مي هركس دانشي را كه به وسيله آن رضاي خدا كسب«
 . »بياموزد بوي بهشت در روز قيامت به مشام او نخواهد رسيد
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 . )ابو داود آن را با اسناد صحيح روايت كرده است(

ِّف ِِِ   ّ ن  «گفت:  و او  و  ِلّص 
ّ
قّّهاّ  ْ عى

 
ّ ِِِ  دل َِ َّا و  ِلى

ّ
اّ  ْ ُّ ِّ َّ ِّ ِِِ  دل ِعق ّم ِلىّهاِر

 
قّّب دل َّ

َّمّ  ُّ ّّ ِِ َّاِر  ّو  ُى وّل دّساِإ إِّل ِ  ّه ّى  .)(رواه الرتمذی ».وى

هركس بدان منظور دانش فراگيرد كه با سفيهان و نادانان منازعه و مكابره كند و يا «
را به اين وسيله بر عالمان برتري دهد و فزوني بخشد،  يا مردم را متوجه خويش  خود

 . »رود مي گرداند او به دوزخ
 . )ترمذي آن را روايت كرده است(

بدان كه طالبان علم و دانش برحسب مقاصد و اهدافشان مختلفند و با توجه به 
يكي در اعماق درياها  نيز مختلف است. اين هايشان اختالف مراتب و درجاتشان همت

رود تا مرواريدهاي بزرگ و درشت بدست آورد، و آن يكي به مقدار مختصري  مي فرو
دسته اي كه عيالوارند و  ند:ها دست كند و اين قناعت پيشگان نيز دو مي يابد قناعت مي كه

رنج سختي درآنان غلبه كرده، و دسته اي ديگر كه با صداقت و جديت به خداوند روي 
توانند با مردم مالزمت و همراهي كنند و سالك و راهرو شب و  نمي دسته اول اند. دهآور

و همواره جانش پريشان و مضطرب است.  باشد مي روز در پي آنست كه درصددش
خواستم هريكي را راحت بگذارم كه به حال خويش بماند و كوشش و تالش هر يك را 

به تالش و كوشش ادامه دهد. از خداوند به حال خود رها كنم كه بر مبناي نياز خود 
و آسانترين ترين  عزيز و قادر خواهانم مرا توفيق عنايت فرمايد تا مطالب كتاب را به ساده

روش بيان نمايم. چون تنها او است اميد اميدواران و جبران ساز ناتوانان و شكستگان، و 

دم، و از خداي بزرگ خواستارم نام نها »كفاية األخيار يف حل غاية االختصار«اين كتاب را 

 كه مرا و دوستانم را از مكر و غضب و عذاب 
دوزخش مصون دارد و ما را بيامرزد چون به حقيقت تنها او است كه بر هر چه 

 .باشد مي بخواهد توانا است و بر اجابت و پذيرش دعا قادر





 
 
 

 »پاكي و پاكيزگي« طهارت

رتُ گوئي:  مي و پاكيزگي است،تعريف طهارت: طهارت در لغت به معني نظافت  طَهَّ

0Fيعني آن را نظافت و پاكيزه كردم، و در اصطالح شرع و فقه به معني رفع حدث الثَّوبَ 

و  1

 ازاله نجس و ناپاكي است. 
مطّهر و پاك كننده از نظر شرع اسالم چهار چيزند: آب، خاك، دباغت و سركه شدن، 

ضو و رفع جنابت و آلودگي است، و كه آب براي طهارت و پاكي از حدث و نداشتن و
خاك براي تيمم و آلودگي سگ و خوك است، و دباغت براي پاكي و زدودگي پوست 

 و شراب است. مي مردار، و سركه شدن براي پاكسازي

 جايز استها  آن هائي كه تطهير و پاكسازي با آب
ايز است و پاكسازي بدانها ج روند مي هائي كه براي طهارت و پاكيزگي به كار آب

 هفت نوع هستند: 
 :فرمايد مي آب آسمان، چون خداوند -1

ُِل َعلَۡيُ�م ّمَِن ﴿ َمآءِ ٱَوُ�َ�ّ َّ َُطّهَِرُ�م بِهِ  س  ].11األنفال: [ ﴾َماٗٓء ّ�ِ
 . »فرستد تا با آن شما را پاك سازد خداوند) از آسمان آبي براي شما فرو مي«(
 آب دريا از وي سوال شد گفت:  وقتي كه درباره آب دريا: چون پيامبر  -2

ورى ّ اؤىلى، دل« ُى َّ ّو دل ّم ّ ٍ تَّى ى ـ  ُى  .)(رواه الشيخان والرتمذی وابن حبان ».ِِ

 ».آب دريا پاك و پاك كننده، و مردار آن حالل است«

                                                 
شود كه بعدا مطرح خواهد شد و با  ز خواندن و چيزهائي ميحدث يعني دانستن حالتي كه مانع نما -1

شود حادث  خروج چيزي و بادي از پيش و پس و جنابت و چيزهائي كه در نواقض وضو مطرح مي
 گردد. مترجم  مي
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 .اند) شيخين و ترمذي و ابن حبان آن را روايت كرده(
رسول اهللا! آيا شما به آب  آب چاه: چون در حديث سهل آمده است: گفتند: اي -3
گيري در حاليكه آبِ استعمال شده مردم و زنان قاعده و كساني  مي وضو »بضاعه«چاه 

 گفت:  كه جنابت دارند در آن است؟! پيامبر 

َى ى ّش  ٌ ـ  دل« َه َّ َى  
ّ
وٌر ّ ُى َّ حه وأمحد ».ّها ى   .)(أخرجه الرتمذی وصحّ

 .»كند نمي آلودهآب پاكيزه و پاك كننده است چيزي آن را «
 .)ترمذي و احمد آن را تخريج كرده، و احمد به صحت آن رأي داده است(
آب رودخانه و چشمه و همچنين آب برف و تگرگ، چون به روايت از  – 5و  – 4

پيش از  گفت مي اإلحرام را ةدر نماز تكبير آمده است: هر وقت پيامبر  ابوهريره 

گفتم: اي رسول اهللا در مدت سكوت بين تكبير و  كرد، مي قرائت فاتحه اندكي سكوت
 گوئي؟ گفت:  مي قرائت فاتحه چه

»  �ِ ّم ّ�هه ُى ِِِ ، دلقّ  ِ ِو ّودل ّه ِ
ّ دل ّهق  َّا   ّ�ّ َّ ّكّها ِّاّعا  ايّا َّ ّ ّا َّا  ّم ِّاِعا  ِّْ ِ�  ّو ُى : دلقّ قىولى

ّ
ْ 

َ ٍّضى 
ّ
َّّ  دَّو  ى دأل َى َّ ّكّها  ايّا َّ َّ ِِاَّق ِج ِ ن  ّا ايّا َّ ق ِ�  ِ ن  ّا َِ

ّم دس  ُى ِ ّن دّل،ِّا، دلقّ
ّبّاِ 

 
ـّاِ  ّودل ـه

 
 .(رواه الشيخان) ».ّودل

خداوندا به اندازه فاصله بين مشرق و مغرب مرا از گناهانم دور ساز، «مي گويم: 
ز شود، مرا ا مي خداوندا آن چنان كه لباس سفيد از چرك و آلودگي شسته و پاكيزه

 .»گناهانم پاكيزه گردان. خداوندا مرا از گناهانم بشوي با آب برف و باران و تگرگ
 .)اند شخين آن را روايت كرده(

 ها اقسام آب
 : شوند مي ها به پنج قسم تقسيم آب
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و برطرف كننده  باشد مي آب مطلق: آبي است كه ذاتا پاك است و پاك كننده نيز -1
1Fحدث

است، و استعمال آن مكروه و ناپسند نيست، و آن را  و زداينده آلودگي و نجاست 1
چون هرگاه به طور مطلق و بدون قيد آب گفته شود مراد آب اند  به آن جهت مطلق ناميده

 خالص است.
آب آفتاب زده: پاك و پاك كننده چيزهاي ديگر است و برطرف كننده حدث و  -2

بردن آن ناپسند است چون طبق زداينده نجاست و آلودگي است، ليكن استعمال و به كار 
استعمال اين نوع آب احتمال پديد آوردن يك نوع  روايت شافعي از عمر بن خطاب 

 .(دار قطني آن را با اسناد صحيح از وي روايت كرده)دارد. »برص«بيماري پوستي موسوم به 
 و به دو شرط استعمال آن را ناپسند دانسته است:

ه از مس و آهن و سرب آفتاب زده شده باشد، اين آب در ظروف ساخته شد  –الف
آيد  مي بوي بدي پديدها  آن چون هرگاه حرارت آفتاب در اين نوع فلزات تاثير بگذارد از

 رود.  مي گيرد كه احتمال توليد پيسي از آن مي و چربشي بر روي آب قرار
 گيرد. مي اين آفتاب زدگي در مناطق حاره و گرماي شديد صورت  –ب
ستعمل: آبي كه براي رفع حدث يا شستن نجاست به كار رفته و تغيير نكرده آب م -3

 گفت:  و وزن آن زياد نشده باشد. چون پيامبر 

و  ِر�ّ ى «
ّ
ّه ى ْ ع  َّ  ّ ّ َّ  ّ ا 

ّّ
ٌ   إِّ َى ى ّش  َه َّ َى  

ّ
وردُ ّ ُى َّ  .)رواه ابن ماجه( ».ّاقّّ  دبى دَاّ  

كند مگر چيزي  نمي فريد هيچ چيزي آن را آلودهخداوند آب را پاك و پاك كننده آ«
 . »كه مزه يا بوي آن را تغيير دهد

مگر چيزي كه رنگ آن را تغيير دهد و « »أَو لَونَه«و در روايت ابن ماجه آمده است: 
 .»دگرگون كند

                                                 
 وضوئي است كه حدث اكبر جنابت است. مترجم حدث بمعني بي -1
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، اختالف وجود دارد. مذهب باشد مي اين آب پاك است اما در اينكه پاك كننده نيز
با اين كه بسيار   كه اين نوع آب پاك كننده نيست چون ياران پيامبر شافعي بر آنست 

كردند تا به وسيله آن وضو بگيرند، و  نمي آن را جمعاند  به دين اعتنا كرده و اهميت داده
 دادند. مي انجامآن را  اگر اين كار روا بود حتما

بردن، آب را از پاك حقيقت اينست كه تنها استعمال و به كار  اند: برخي از علما گفته
سازد مگر اين كه در اثر اين استعمال بو، رنگ يا مزه آن تغيير يافته  نمي كنندگي خارج

نزديك بود با هم به نزاع و جنگ برخيزند بر  باشد. و ديده شده است كه ياران پيامبر 
د و جستن مي گرفتند و به آن تبرك مي چكيد، گاه آن را مي سر آبي كه از وضوي پيامبر 

دادند، و گاهي به غير  مي ي وضو با آن آب انجامها اندام اين تبرك را با شستن برخي از
آن. بنابر اين آب مستعمل و به كار رفته هم پاك و هم پاك كننده است برابر عمل به اصل 

 كه طهارت است، و برابر داليل بر اين كه آب پاك و پاك كننده است.
خلوط شده و تغيير كرده باشد: اين نوع آب خود پاك آبي كه چيزهاي پاك با آن م -4

است، و اگر تغيير آن به گونه اي باشد كه مانع اطالق اسم آب بر آن گردد و از چيزي كه 
 نياز باشد پاك كننده نيست.  بي با آن مخلوط شده نيز

نياز نيست مانند گل و  بي ولي اگر تغيير يا مخلوط شدن با چيزي باشد كه آب از آن
كه در سرچشمه آب و يا محل مرور آن قرار ها  آن ي و خزه و واجبي و زرنيخ و امثالال

شود، و همچنين آبي كه به سبب راكد شدن تغيير كرده باشد در  مي گرفته و با آن مخلوط
موقع عسر و حرج و به دليل ماندن اسم آب بر آن پاك و پاك كننده است. مقصود از 

ا معنوي است، مانند تغيير به سبب چيزي كه در صفات تغيير كردن، دگرگوني حسي ي
 موافق آب باشد، مثل گُالبي كه بوي آن تمام شده باشد و ما آن را آب بودار فرض

 كنيم. مي
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اگر آب با نمك تغيير يافته باشد چنانكه نمك معدني باشد از آن سلب طهوريت و 
ب است از آن سلب پاك كند، و اگر نمك معدني نباشد چون اصل آن آ مي پاك كنندگي

 كند و همچنان پاك كننده است. نمي كنندگي
: گردد مي آبي كه نجاست و آلودگي در آن حل شده است، كه به دو قسم تقسيم -5

 آب اندك و آب فراوان. 
خواه تغيير كرده يا  گردد مي آب اندك با تماس و برخورد با نجاست نجس و آلوده

  سخن پيامبر  تغيير نكرده باشد به دليل مفهوم

 ـ  إّذد ِّقّّغ دل«
 
ِ لّم  ّ� ِهم  دل

رواه أمحد وابن حبان فی صحيحه والدار ( ».ّخَّّث ـّها ى قىقَّّا 

 . )قطنی والبيهقی واحلاكم

2Fهرگاه آب به مقدار قلّتين«

 .»دارد نمي و آلودگي را در خود نگه شود نمي رسيد نجس 1
كمتر از دو قلّه باشد با برخورد با  مفهوم اين حديث بر اين داللت دارد اگر آب

شود. و اما آب فراوان كه دو قلّه يا بيشتر است با  مي نجاست و آلودگي، آلوده و نجس
مگر اين كه در اثر تماس با  شود نمي تماس و برخورد با نجاست و آلودگي نجس

وردُ «گفت:  نجاست تغيير كرده باشد چون پيامبر  ُى َّ  .»ّاقّّ  دبى دَاّ  
 .»خداوند آب را پاك و پاك كننده آفريده است«

إِذد «گفت:  است، چون پيامبر  »هجر«مقصود از دو قلّه، دو قلّه مرسوم و معمول در 
َ ى  َه َّ َى ِف لّم 

َّ ُّ َِّا ِِِهلِل   .»ّش  ٌ  ِّقّّغ دَا ى قىقّ
 . »كند نمي رسيد هيچ چيزي آن را نجس و آلوده »هجر«هرگاه آب به مقدار دو قلّه «

 امام شافعي مقدار دو قلّه هجر را به صورت تقريبي پنج مشك تخمين زده است.
كه آب اند  جماعتي از جمله: روياني و غزالي و بيضاوي اين رأي را انتخاب كرده

، شود نمي اندك هم مانند آب فراوان مادام كه تغيير نكرده باشد، با تماس با نجاست نجس

                                                 
 . تر باشدسانتي م 75كيلوگرم و مكعبي كه هر طرف آن  384معادل  -1
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خداوند آب را پاك و پاك «يل قوي است چون حديث و اين قول و نظر از حيث دل
از نظر منطوق بر مطلق آب اندك و بسيار داللت دارد، و اين نوع داللت  »كننده آفريده

 برداللت مفهوم برتري دارد. 
در تغيير يافتن آب بين تغيير اندك و بسيار فرقي نيست، خواه تغيير مزه يا رنگ يا 

ا آب برخورده و تماس يافته با آن مخلوط شده يا مجاور بوي باشد، و خواه نجاستي كه ب
نياز باشد يا نباشد چون تغييري كه بوسيله نجاست  بي آن باشد، و خواه آب از نجاست

حاصل شده باشد دشوار و سخت است، به خالف تغيير با چيزهاي پاك كه بين اين 
فات با آب موافق حالتها فرق است. و اگر در آب فراوان چيزي افتد كه نجس و در ص

باشد، مانند ادراري كه بوي آن رفته است همان گونه كه قبال نيز به آن اشاره شد پاك و 
 پاك كننده است. 

شود خواه اندك  مي و اما مايعات غير از آب هرگاه با نجس و آلوده تماس يافت نجس
عات اين است كه يا بسيار باشد، و تغيير يافته يا نيافته باشد، و فرق بين آب و ديگر ماي

حفظ مايعات ديگر از تماس با چيزهاي نجس و آلوده سخت و دشوار نيست، به خالف 
 آب كه حفظ آن سخت است.

 )روس(حكم پس مانده و نيم خورده: 
سور عبارت است از نيم خورده و پس مانده نوشيدن حيوان در ظروف كه چند نوع 

 است: 
 :خداوندمي فرمايدپس مانده نوشيدن آدمي كه پاك است چون  -1

ّرۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ ََ  ۡۡ ََ  ].70اإلرساء: [ ﴾وَوََ
 .»بتحقيق ما انسان و بني آدم را گرامي داشتيم«

 پاك است. و اما اينكه خداونداش  و از جمله گرامي بودنش آنست كه زنده و مرده
 :گويد مي
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َما ﴿ َّ ِ  ].٢٨ة: التوب[ ﴾َ�َٞس  سُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱِ
 . »كان نجسندگمان مشر بي«

نجاست وآلودگي اعتقاد و باورشان است، چون درون و دلشان ها  آن مراد از نجاست
، نه نجاست ظاهري و حسي چرا كه مشركان با مسلمانان آميزش و باشد مي آلوده و نجس

شدند و به مسجد  مي وارد اختالط داشتند و فرستادگان و نمايندگانشان بر رسول اهللا 
دستور نداده است جائي را كه بدنشان با آن تماس پيدا  د، اما پيامبر النبي درمي آمدن

 كرده بود بشويند. 
پس مانده نوشيدن حيوان كه پاك است، چون حيوان در حال حيات و زندگي پاك  -2

 است خواه گوشتش خوردني و حالل باشد يا نباشد، مگر سگ و خوك، چون جابر 
توانيم با آب پس مانده و نيم خورده  مي ال شد: آياسو روايت كرده است كه از پيامبر 

شافعي و دارقطني و بيهقي (. »آري و به پس مانده درندگان نيز«خران وضو گيريم؟ گفت: 

 . اند) اين روايت را تخريج كرده
با كارواني كه عمرو بن  و به روايت از يحيي بن سعيد آمده است: عمر بن خطاب 

ن رفتند تا اين كه بر حوضي فرود آمدند، عمرو بن عاص از بود بيروها  آن عاص نيز با
شدند؟  مي صاحب حوض پرسيد: حيوانات وحشي و درندگان نيز بر اين حوض وارد

و ما  شوند مي عمربن خطاب گفت: به ما جواب نده، زيرا حيوانات ودرندگان بر ما وارد
 . )مالك آن را روايت كرده است(شويم.  مي واردها  آن نيز در

 نوشد سوال شد، گفت:  مي درباره گربه كه از ظروف و چون از پيامبر 

»، اف َّ ت  َِِّ َّ ا لّْ  ُّ ّودّْاِ�  ُا آن إِّ� َّ م  ّودل ّودِهّا ّعقٍّ مى َّ (رواه اخلمسة وقال  ».ِ ّن دل

هُ البخاری و غريه)  . الرتمذی: حسن صحيح، و صححّ

 .»كنند مي شما رفت و آمد فراوان به منازلها  گربه نجس نيست زيرا گربه«
 واما پس مانده و نيم خورده سگ نجس و آلوده است و اجتناب و پرهيز از آن واجب

 گفته است:  ، چون پيامبر باشد مي
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ّدِ  « ُّ ّن ِِال ُى وّ
ى
ْ ، د�ف ِّ َّ ّم قّ ى ّعَ  َِ  ِ َّ ن  

ّ
بى ْ

 ُّ م  إِّذد ّولّّغ ِهٍِ  دل  ّلِاإى
ّ
ورى إَِّاِ  ْ ُى  . »َى

را هفت بار با آب ها  آن سگ به ظروف يكي از شما دهن زد يا ليسيد بايد وقتي كه«
  اند. . احمد و مسلم آن را روايت كرده»بشويد كه بار اول بايد با خاك باشد

و اما پس مانده و نيم خورده خوك نيز ناپاك است، چون حال خوك بدتر از سگ 
فرموده خداوند متعال استدالل است. و ماوردي در رابطه با ناپاكي گوشت خوك به اين 

 :فرمايد مي كرده است كه

�ِ�ر  َََِِّهُ ﴿ ِِ َم  ۡ ََ ۡو 
َ
 ].145األنعام: [ ﴾رِۡجٌس  ۥَ
 . »يا گوشت خوك كه به حقيقت ناپاك است«

 رجس در آيه به معني نجس و ناپاك است. 

 ي مردارها پوست
ل گوشت باشد يا شود خواه مردار حال مي پوست حيوانات مردار با دباغي كردن پاك

درباره گوسفند مردارش آمده است كه  همسر پيامبر  كنباشد. چون در حديث ميمونه 
 به وي گفت: 

ىود:« ا؟ قّال ُّ َّ ا ُّ م  إِ
�ى ّاذ 

ّ
ا  ُا آن لّو  ْ ُّ ِى ُه َّ َى ّا دلقّـ ى ّعقٍّ ِ  وّّعقّّم:  ّّ ولى دّصِ  ٌّة ّهّهاّل رّعى  ٍَ ّ

ِّظى  ّه
 
 . )أبوداود والنّسائی وإسناده حسن رواه( ».دل ّها ى ّودل

چرا از پوست آن استفاده نكرديد و آن را بر نداشتيد؟ گفتند: آن گوسفند مردار شده «
 كند.  مي است. فرمود: آب و برگ درخت سلَم آن را پاك

 .)و اسناد آن حسن است اند، ابوداود و نسائي آن را روايت كرده(

ِّ إِذد «گفت:   پيامبر  مو به روايت ابن عباس   ُى َّ ِِّغ دِإلُا ى ّهّها 
رواه (. »اى

 . )الشيخان

 . »گمان پاك شده است بي هر وقت پوست دباغي شده باشد«
 . اند) شيخين آن را روايت كرده(
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در حديث به معني پوست است. به وسيله زاج سفيد و صمغ درخت  »اهاب«كلمه 
گيرد، و با  مي ثال آن دباغت صورتاقاقيا و پوست انار و مازو و بلوط مازو و نمك و ام

پوست و خوشبو كردن آن به گونه اي كه اگر در آب هاي  كندن و دور انداختن زايده
پذيرد.  مي انداخته شود فساد و تباهي و گنديدگي و بوي گند بدان برنگردد، دباغت تحقق

ت چنانچه با مواد نجس و ناپاك دباغت صورت گرفته باشد شستشوي آن بعد از دباغ
، و بنابر قول اصح اگر با مواد پاك هم دباغت صورت گرفته باشد باز باشد مي واجب

ها  آن شستن پوست بعد از دباغت واجب است. و اما پوست سگ و خوك و چيزي كه از
در حال ها  آن ، چونشود نمي آيد با دباغت پاك مي يا از سگ يا خوك بر عكس بوجود
سازد كه با مردار شدن ناپاك شده باشد نه  مي ا پاكحيات نيز ناپاكند و دباغت چيزي ر

اينكه ذاتا ناپاك باشد، و هرگاه حيات و زندگي بدانها پاكي نداده باشد به طريق اولي 
 بدهد. ها  آن تواند پاكي را به نمي دباغت

 موي حيوان مردار استخوان و
گوشت مردار حيواني است كه بدون ذبح شرعي مرده باشد، و حيواني كه حالل 

نيست اگر ذبح شود باز حكم مردار را دارد، و همچنين اگر در ذبح شرعي حيوان حالل 
گوشت شرايط ذبح شرعي موجود نباشد آن حيوان مردار است. حكم شرعي حيوان مردار 

ي آن از قبيل گوشت و پوست و استخوان و موي آن ناپاك ونجس ها اندام آنست كه تمام

مردار بر شما « ]٣ة: املائد[ ﴾سَۡمۡيتَةُ ٱَعلَۡيُ�ُم  ُحّرَِمۡت ﴿ فرمايد: مي است. چون خداوند
 .»حرام شده است

و حرام كردن چيزي كه حرام نيست و در  خوردنش ضرري وجود ندارد بر ناپاكي آن 
 :فرمايد مي كند. و چون خداوند مي داللت

ٰ َطاِع�   قُل﴿ َّرًما َ�َ ُُ  ّ ََ ِ ِ َ َِ و
ُ
َ ٓ ُۡ ِ  َما ِج

َ
َ ٓ ۡو َدٗما  ۥٓ َ�ۡطَعُمهُ  ّٓ

َ
ن يَُ�وَن َمۡيَتًة َ

َ
َ ٓ ّٓ ِ ِ

�ِ�ر  َََِِّهُ  ِِ َم  ۡ ََ ۡو 
َ
وًحا َ ُُ َۡ  ].145األنعام: [ ﴾رِۡجٌس  ۥّم



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد اول)   32

يابم مگر  نمي بگو در آنچه به من وحي شده هيچ خوراك حرامي را براي هيچكس«
همه ها  اين اين كه مردار يا خوني باشد كه از بدن حيوانات ريخته يا گوشت خوك كه

 . »پليد و ناپاكند
به مذكور در آيه از جمله  »إنّه«رجس در آيه به معني نجس و ناپاك است و ضمير 

باشند. پشم گوسفند و  مي . بدون شك استخوان و موي از اجزاء مردارگردد مي ) برميتة(

 موي با مردار شدن حيوان ناپاك اند: پشم شتر و پر نيز حكم موي دارد. برخي گفته
كند، به دليل اين كه اگر از حيوان  نمي چون حيات و زندگي آن را حالل شود نمي ونجس

 :گفت گيرد و چون پيامبر مي كند و نه دردش مي بريده شود نه احساس

» 
 
ِك دل  َ ّإ ِِّه

 
 ـّّ ِّأ

 
ّم ِِال َِ ا إِّذد سى ُّ وَِ ِى

ا ّوقى ُّ ِِ
ا وّّشع  ُّ وِْ ّإ ِِصى

 
ّّ ِّأ ِِّغ ّو ِّة إِّذد اى  ».ّها ِ ـّهٍَ 

 .)(رواه الدارقطنی

نگهداري پوست مردار هر وقت دباغي شود و پشم و مويش و شاخهايش هرگاه «
 .)دار قطني آن را روايت كرده است(. »شسته شود اشكالي ندارد

 شود مي حكم آنچه از حيوان زنده بريده
آن  جزء جدا شده از حيوان زنده حكم مردار آن حيوان زنده را دارد كه اگر مردار

حيوان پاك باشد آن جزء جدا شده نيز پاك است، و اگر ناپاك باشد، آن هم ناپاك است. 
 چون در حديث است: 

ّو ّ ٍهٌت « ُى ٍّ  ّه َّ ِ ن   َِ  . (رواه احلاكم وصححه علی رشط الشيخني) ».ّ ا قى

 . »آنچه از حيوان زنده بريده شود حكم مردار آن را دارد«
 .)به شرط شيخين صحيح دانسته است حاكم آن را روايت كرده و(
پس جزء جدا شده انسان و ماهي و ملخ پاك است، و جزء جدا شده از ديگر  

 حيوانات زنده هر چه باشد ناپاك است. 
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و اما موي و پشم شتر و كرك و پر حيوانات حالل گوشت به اجماع پاك است. 
 :خداوندمي فرمايد

ۡوَ�ارَِها وَ ﴿
َ
ۡصَواََِها َوَ

َ
ٰ ِح�  َوِمۡن َ ََ ِ َ�ٰٗثا َوَمَ�ًٰعا ِ

َ
ۡشَعارَِهآ َ

َ
 ].80النحل: [ ﴾٨َ

اثاث و متاع و وسايل مختلف زندگي تا زمان معيني ها  آن و از پشم و كرك و موي«
 . »(برايتان قرار داد)

و اين محمول بر اين است كه اين پشم و كرك و موي بعد از ذبح شرعي يا در حال 
ها  آن د همانطوريكه معمول اين است كه در حال زنده بودن ازگرفته شوها  آن زنده بودن

شود. اگر شك كنيم كه اين پشم و كرك و موي از حيوان پاك جدا شده يا  مي چيده
شك كرده ها  آن كنيم چون اصل بر پاكي آنهاست و در ناپاكي مي ناپاك، حكم به پاكي آن
 ايم و اصل عدم آنست. 

در حين حيات يا بعد از مرگ از او جدا شده باشد، و اما موي آدمي پاك است خواه 

ّرۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ فرمايد: مي چون خداوند ََ  ۡۡ ََ  ].70اإلرساء: [ ﴾وَوََ
 . »و به درستي بني آدم را مكرم و گرامي ساختيم«

و كرامت و گرامي بودن آن مقتضي اينست كه بناپاكي وي بعد از مرگ حكم نكنيم، و 
 :مان و غير مسلمان فرقي ندارد. و اما اين كه خداوند گفته استدر اين باره مسل

َما ﴿ َّ ِ  ].٢٨ة: التوب[ ﴾َ�َٞس  سُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱِ
 .  »گمان مشركان ناپاكند بي«

 است نه ناپاكي اندام و بدنشان. ها  آن مراد ناپاكي عقيده

 استعمال ظروف طال و نقره
آشاميدن از ظروف طال و نقره براي زن و مرد حرام است كه به منظور خوردن و 

 گفته است:  استفاده كنند چون پيامبر 

َّمّ « ُّ ّّ َِِ  َّاّر   َ َّ  ِِ ِى  ِّ  ِ ّ
ِة إِّ�ّها �ى َّ ِِ

 
ِب ّودل ُّ ِّ ِِ آِ�ٍِّة د ّ ى  َ  ّق  ِ

ّ
 (رواه مسلم) .»إِّن دِ
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 كسي كه در ظروف طال ونقره بنوشد به راستي آتش دوزخ در شكم او فرياد«
 نوشيدني در اندرون خود آتشي خواهد يافت كه صداهاي  شد، و به جاي جرعهك مي
 .»كند مي

شود، و بر تقدير  مي هر دو خوانده »نصب«و  »رفع «در متن حديث با  »نار«كلمه 
دهد، و بر تقدير دوم كه شيواتر است  مي اول يعني آتش در درون و شكم آن شخص صدا

رود، در حقيقت آتش جهنم  مي ز گلويش پايينكه پي در پي اهايي  به وسيله جرعه
برد. خداوند ما را از آن برحذر دارد و از هر  مي به داخل شكم خود فروآن را  هاي وشعله

كرداري كه ما را بدان نزديك سازد نيز دور نمايد. همان گونه كه طال و نقره براي 
نين است. نووي در استعمال خوردن و نوشيدن حرام است، براي ديگر استعماالت نيز چ

 شرح مسلم گفته است: 
گويند: بر تحريم خوردن و نوشيدن در ظروف طال و نقره و ديگر  مي ياران« 

: در اين تحريم زن و مرد گويد مي اجماع منعقد شده است. وي همچنينها  آن استعماالت
تعمال فرقي ندارند و براي هر دو حرام است و در اين مساله خالفي نيست، و تنها در اس

توانند به  مي طال و نقره براي زينت و آرايش بين مردان و زنان فرقي وجود دارد كه زنان
 . »استفاده كنندها  آن قصد زينت و آرايش براي شوهر و سرور خود از

و مجالس نيز با طال ونقره جات حرام ها  همچنين تزيين و آذين بندي دكان و مغازه
عمال نيز بنابر قول صحيح حرام است. چون چيزي است، و ساختن اين ظروف بدون است

كه استعمالش حرام است ساختن و نگه داريش نيز حرام است، مانند آالت و ابزار لهو و 
لعب، و چون هرچيزي كه اصلش حرام باشد نگاه بدان هم حرام است. و براي صنعتگر 

د ندارد چون استحقاق اجرت و مزها  آن هم ساختن اين ظروف حرام است، و در ساختن
اين عمل معصيت است، پس اگر كسي اين ظروف را شكست بر وي تاواني نيست و 

 براي كسي حالل نيست كه تاوان را مطالبه كند و شكايت را در اين باره نزد حكام ببرد. 
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و روكش نقره دارند استعمال و نگه  شوند مي ظروفي كه به قصد زينت با نقره روپوش
خواه اين روپوش يا ترصيع بزرگ يا كوچك باشد. و اما اگر حرام است، ها  آن داري

روپوش نقره اي و نقره كاري اندك و به قدر نياز و حاجت باشد چون مقدار آن اندك 
است حرام نيست. و به جهت حاجت و نياز مكروه و ناپسند نيست، چون بخاري از 

ديدم كه  بن مالك را نزد انس  عاصم احول روايت كرده كه گفت: من پياله پيامبر 
شكافي برداشته بود كه آن را با رشته اي نقره اي درست كرده و محكم نموده بود. انس 

ام. پس ظروف روپوش شده با  آب داده گفت: به حقيقت بارها در اين پياله به پيامبر 
 طال يا ميخكوب طالئي مطلقا حالل نيست. 

 )خصوص اراكسواك (مسواك از چوب م
عمال چوب درخت اراك يا امثال آن به منظور نظافت دندان و اطراف سواك يعني است

آن و همچنين به منظور برطرف كردن تغيير بوي دهان و دندان و اين قبيل چيزها. اين 
 گفت:  نوع مسواك كردن به طور مطلق سنّت است. چون پيامبر 

ِّ ه « ِ ّضا ٌ لِق ِمّ ّم ِّ ِّ ٌ لِق  ُّ  َ ّود ى ّ  َه ن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنسائی (رواه اب ».دل

 . بإسناد صحيح)

 . »شود مي مسواك كردن پاكي دهان و رضاي پروردگار را سبب«
 .اند) ابن خزيمه و ابن حبان و بيهقي و نسائي با اسناد صحيح آن را روايت كرده(
و در هر حال و احوالي استعمال مسواك مستحب و پسنديده است، ولي در مواضع و  
 رد زير اين استحباب و پسنديده بودن بيشتر است: موا

به وقت تغيير بوي دهان بر اثر بوي ناپسند و ناخوش سير و پياز و ديگر  -1
 چيزهاي بودار. 
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آمده  )به وقت برخاستن از خواب چون در صحيحين (صحيح بخاري و مسلم -2
داد  مي مالش شد با مسواك اراك دهان خود را مي هرگاه از خواب بيدار است كه پيامبر 

 كرد. و در روايت ديگري نيز نظير همين مطلب آمده است.  مي و مسواك

 گفت:  به وقت برخاستن براي نماز خواندن و اداي نماز. چون پيامبر  -3

ل ف « ّّ ه  ُى ود ِ ِعَّا  َه م  ِّال ُى �ى  ِ م
ّ ّ
ّ ِأل أل

ى
ّ  ّم ْ شى

ّ
ن ْ

ّ
ْ 

ّ
 . )رواه الشيخان( ».لّوّ

كردم كه هميشه  مي رنج انداختن امتم در ميان نبود به آنان امر اگر خوف مشقت و در«
 .»به هنگام نماز خواندن مسواك استعمال كنند

 گفت:  پيامبر  ك.  و به روايت از عايشه اند) شيخين آن را روايت كرده(

مى ِ ن  ّعَ ِعّا ّر�عُة ِِل ِعود ف« َّ  ْ
ّ
ود ِ ْ َه ناد رجاله (رواه أبونعيم بإس». ّر�ّعَاِن ِِال

 .)ثقات

دو ركعت نماز خواندن با مسواك زدن بهتر و نيكوتر است از هفتاد ركعت بدون «
 .»مسواك كردن

 . )ابونعيم آن را با اسنادي روايت كرده است كه راويانش مورد وثوق هستند(
 گفت:  به هنگام وضو گرفتن، چون پيامبر  -4

�ى «   ِ م
ّ ّ
ّ ِأل أل

ى
ّ  ّم ْ شى

ّ
ن ْ

ّ
ْ 

ّ
ود ِلّوّ َه م ِّال و ف  ُى ه وىضى ُى  .)(رواه النسائی وابن ماجه .»ِعَ ّا 

كردم كه در مواقع وضو گرفتن  مي اگر خوف به رنج انداختن امت نبود به آنان امر«
 .»مسواك كنند

 . اند) نسائي و ابن ماجه آن را روايت كرده(
قداري از قرائت براي قرائت قرآن. چون هرگاه براي خواندن نماز كه مشتمل بر م -5

قرآن است در پي پاكيزگي و نظافت دهانش باشد به طريق اولي براي قرائت خالص قرآن 
نيز اين عمل مطلوب است. مسواك كردن با هرچيز خشني كه برطرف كننده تغيير بوي 

شود، ولي چوب درخت اراك بهتر است،  مي دهان و نظافت دهان و دندان باشد حاصل
شود و به هضم  مي ها دندان موجب تحكيم لثه و مانع بيماريچون استعمال اين چوب 
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كند و موجب سهولت و رواني ادرار و نظافت دهان و رضاي پروردگار و  مي غذا كمك
كندي پيري و صفاي اخالق و بشاشت وجه و تيزي هوش و دو برابر شدن ثواب و 

 مرگ پاداش و سهولت جان دادن به وقت مرگ و يادآوري شهادت گفتن به وقت
 . گردد مي

مستحب است كه مسواك پيش از استعمال و بعد از استعمال شسته شود و با دست 
راست اين عمل صورت گيرد، و از جانب راست دهان شروع كند، و آن را بر سقف حلق 

ي آسياب بكشد و مرور دهد، و طول آن به اندازه يك وجب باشد. چون ها دندان بر كناره
 ه و به اثبات رسيده است، و كسي كه دندان ندارد با انگشتشاين كيفيت در سنّت آمد

 آمده است كه گفت:  تواند مسواك كند، چون در حديث عايشه همسر پيامبر  مي

؟ « َى َّ : ّكٍّف يّص   ََّا ى؟ قاّل: ّ�ّعم، قىقتى
ّ
عَّاَى ) ْ

ّ
ُّبى ْىولى (ْ مى يّذ  ّى ِّّ وّل دِب دّل : يا رّعى قىقتى

َّىعّ 
ى
ِامى ْ ِِ ِهٍ ِ قاّل: يىا   . )رواه الطربانی( ». ى 

يش افتاده است مسواك كند؟ گفت:آري، ها دندان گفتم: اي رسول اهللا! آيا مردي كه«
 . »گفتم: چگونه مسواك كند؟ گفت: انگشتش را در داخل دهان بگرداند

 .)طبراني آن را روايت كرده است(





 
 
 

 وضو

 و مبطالتي دارد. ها  سنت وضو شرايط و فرايض و

 :وضو شرايط

صحيح نيست عبارتند از: اسالم (مسلمان بودن)، تمييز و ها  آن شرايطي كه وضو بدون
ي وضو مانند ها اندام تشخيص و داشتن شعور، پاك بودن آب وضو، نبودن مانع حسي بر

ي وضو باشد، نبودن مانع شرعي ها اندام چرك و كثافتي كه مانع رسيدن آب به پوست
و زايمان) و فرا رسيدن وقت نماز براي كساني كه داراي مانند حيض و نفاس (قاعدگي 

باشند مانند زن مستحاضه (دائم الحيض) و كسي كه ادرار  مي حالت اضطراري و ضرورت
دارد. چون طهارت و پاكيزگي اين قبيل اشخاص طهارت ضرورت  نمي و باد شكم را نگه

 ندارد. و ناچاري است و پيش از فرا رسيدن وقت نماز اين ضرورت وجود 

 : فرايض وضو

 فرايض وضو شش چيز است: 
 گفت:   نيت. چون پيامبر  -1

اِ� « عّهالى ِِاّسٍه
ّ
 . رواه الشيخان)( »إِّ�ّها دأل

 اند. . شيخين آن را روايت كرده»پاداش اعمال براساس نيت و قصد دروني است«
، د از نيت. مقصوباشد مي قصد و اراده و نيت وضو به وقت شستن اولين جزء صورت

) يا مباح كردن نماز خواندن يا قصد فرض وضو وضوئي (بيقصد برطرف كردن حدث 
 است. 
 فرمايد: مي شستن صورت و آب بر آن جاري كردن. چون خداوند -2

ْ ٱََ ﴿ لُوا َِ  ].٦ة: املائد[ ﴾وُُجوَهُ�مۡ  ۡغ
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 .»يتان را بشوئيدها صورت بهنگام وضو)«(
سمت بااليي پيشاني (رستنگاه مو) تا قسمت طول صورت عبارت است از فاصله بين ق

است. واجب است همه  ها گوش انتهاي چانه، و عرض و پهناي آن ما بين دو نرمه
صورت و موهاي آن جز موهاي عراضين (رخسار و بناگوش) شسته شود. اگر موي 
صورت كم پشت باشد واجب است ظاهر و باطن آن با پوست صورت شسته شود، و اگر 

ريش پرپشت باشد تنها شستن ظاهر آن واجب است. معيار و ميزان  موي صورت و
 خفيف و كم پشت بودن موي صورت آنست كه پوست صورت از البالي آن ديده شود.

 :گويد مي . چون خداوندها آرنج شستن هر دو دست با مرفق و -3

﴿ ََ ِ يَُ�ۡم ِ ِۡ يۡ
َ
 ].٦ة: املائد[ ﴾سَۡمَراَِقِ ٱَو�

 . »بشوئيد ها نجآر يتان را تاها دست و«
بشوئيد. همان  ها آرنج را با ها دست است، يعني »مع«در آيه به معني » إلي«حرف 

ََ ﴿ گونه كه در آيه ِ ََصارِٓي ِ
َ
ِ ٱَمۡن َ است، يعني  »مع«به معني  »إلي« ]52آل عمران: [ ﴾َّ

 نيز بر اين داللت چه كسي حاضر است كه با خداوند مرا ياري كند. و سخن جابر 
 كند كه گفت:  مي

وّل دِب « ي تى رّعى
ّ
  ّرْ

 
ِى دل ِّْ  ـيىِاي  ِ  . )رواه دار قطنی والبيهقي( ».ّهاّ  ّمّ دل ِه

 .»شست مي راها  آن ريخت و مي ها آرنج را ديدم كه در وضو آب را بر من پيامبر «
 .اند) دار قطني و بيهقي آن را روايت كرده(
 ريخت، و گفت:  ها آرنج كه او آب را رويند ا و اين دو شخص از جابر روايت كرده 

» ِ ِِ 
ّّ
َّمى دبى دلّصلّ  إِّ ه  َّ وٌ  ّ   ». ُّذد وىضى

 . »پذيرد نمي اينست وضويي كه خداوند جز با آن نماز را«
 و ها دست مرفق (آرنج) مفصلي است بين ساعد و بازو. واجب است در شستن

چرك و كثافت باشد و  ها ناخن اگر در زيرآب به همه موها و پوست برسد، حتي  ها آرنج
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مانع رسيدن آب به پوست گردد وضوي چنين شخصي صحيح نيست و نمازش باطل 
 است. 
مسح سر كه بر اندك و بسيار آن صادق است. چون در حديث مغيره آمده است:   -4

» ّ ِِ ّن دّس
ّ
ْ  ّوّّم  َِِ ٍَِّ  وّّم ّعهاّ  ِّ ِّ َِِا َّ  ّوّم

ّ
  َّوّّضأ

 
ِا ـدل ِّ  .»خى

 .»و بر خفين خود مسح كرداش  وضو گرفت و بر پيشانيش و بر عمامه پيامبر «
 . )مسلم آن را روايت كرده است(

كرد، و چون اگر  نمي به مسح پيشاني اكتفا بود، پيامبر  مي اگر مسح همه سر فرض
را مسح كسي بر پيشاني و فرق سر يتيم دست كشيد صحيح است بگوئيم: او سر يتيم 

 كرد. 
 :گويد مي ي پا، چون خداوندها قوزك و با ها قوزك شستن پاها تا -5

﴿ ََ ِ رُۡجلَُ�ۡم ِ
َ
ََۡكۡعبَۡ�ِ ٱَوَ

 ].٦ة: املائد[ ﴾
 ».يتان (بشوئيد)ها قوزك و پاهاي تان را با«

(إلي) در اين آيه به معني (مع) است، و مراد از كعبين دو استخوان برجسته بين ساق و 
 در حديث صحيح آمده است كه: قدم است. 

قّ ى دلْىسی ّكذّ «  ّ َِّا ّوِر ع  َّ َّ دل قّ ى دلىه إ إِ  ّ م ِر َّ ِّ  . »کّلِ ّه
 . »شست ها قوزك سپس پاي چپش را همراه ها قوزك پاي راستش را همراه پيامبر «

 گفت:  و به روايت از نعمان بن بشير پيامبر 

م  ثّّلثُا ّودلقّ « وّْمى ِى ّى ود  ِ�ٍهى
ّ
ّن دلقّ ـّ ْ ِّ و  ّلىّخالِ

ّ
م  ْ وّْمى ِى ّى ّن  م  قّاّل: ـّ ِ  ّقىِهٍهى ّ قىقىوَِمى َّا   ى 

 ِ َِ
َّ ى ِِّمع  َِِ  ّوّ�ع  اِل ّّ ِب  َِ َّ ى ِِّهَ  َِ وى ّ َ  َّ ّم يّق  ّى ِّ ي ت دل

ّ
ْ ِّ  . (رواه البخاری وأبوداود) ».ّْ

د يا اينكه صفهاي نمازتان را راست و درست كنيد، سه بار گفتن. قسم بخداون«
اندازد،  مي ي شما مخالفتها دل سازيد و يا اينكه خداوند در مي تان را راستهاي  صف

پيوستند كه شانه به شانه و قوزك پاي به قوزك پاي  مي پس ديدم مردمان ما چنان بهم
 .)بخاري و ابوداود آن را روايت كرده است(. »چسپاندند مي همديگر
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به ترتيبي كه گذشت. اگر بگوئيم كه: (و) عطف  مراعات ترتيب بين فرايض وضو -6
شود، وإال از فعل و  مي براي ترتيب است، فرض بودن مراعات ترتيب از آيه وضو استفاده

كنيم. و همچنين از گفتارش نيز  مي فرض بودن مراعات ترتيب را استفاده رفتار پيامبر 
ر مرتب وضو گرفته باشد نقل شده است كه به صورت غي فهميم، چون از او  مي اين را

 بعد از آنكه به همين ترتيب وضو گرفت گفت:  و چون او 

» ِ ِِ ّّ َّمى دلقّـ ى دلّصّلّ  إِ ه  َّ  ّّ و ى  ّذد وىضى  . )رواه البخاری( »ُّ

 . »پذيرد جز با آن نمي اينست وضوئي كه خداوند نماز را«
 .)بخاري آن را روايت كرده است(

 دبى ِِ ِ «گفت:  و چون پيامبر  
ّ
د ِِّها ِّّاْ  . )رواه النسائی بإسناد صحيح( .»ِدِّاؤى

ئي شروع كنيد كه خداوند بدان شروع كرده است كه با صورت ها اندام در وضو از«
 . »آغاز كرده است

 . )نسائي آن را با اسناد صحيح روايت كرده است(
ستي ذكر كرده است ي شها اندام به عالوه خداوند يك اندام مسح را كه سر است بين

فاصله انداخته است، و در سخن شيواي عرب فرق وجدائي متجانسين جز به ها  آن و بين
گيرد، و اين فائده خاص در اين آيه وجوب مراعات  نمي خاطر فائده اي خاص صورت

 ترتيب است، و گذشته از آن اين آيه براي بيان وضوي واجب است. 

 :وضو هاي سنت
 نديده وضو). (مستحبات و امور پس 

 : باشد مي و مستحبات وضو به شرح زيرها  سنت واما

در ابتداي وضو. چون بيهقي با اسناد جيد و نيكو  )بسم اهللا الرمحن الرحيم(تسميه  -1

دست خود را در ظرف آب وضو نهاد و به ياران خود  روايت كرده است كه پيامبر 
 گفت: 
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و د ِِاعِم دبِ «  ». َّوّّضؤى
 . » وضو بگيريدبنام اهللا«

 و در حديث صحيح آمده است: 

مى « َّ  ّ
ّ
ّو ْ ُى  ِهٍِ  ِِِ َِم دِب ّه

ى
َ ّاْ َى  ّّ ِف ِذِ ِّالف 

م 
ّ
ْ ّ  ». ُى

 . »هركار با اهميتي كه با نام اهللا شروع نشود آن كار ناقص و بركت آن اندك است«
اين در ظروف آب وضو. چون ها  آن شستن كف دو دست پيش از داخل كردن -2

وارد و نقل شده است. و چون در حديث اوس بن  كيفيت و صفت در وضوي پيامبر 

وّل دلقّـِ  «آمده است كه گفت:  اوس ثقفي  ي تى رّعى
ّ
ّكّف ثّّلثاُ  ّرْ َّو   ّْاع 

ّ
 . »َّوّّضأ

 . »را شست ها دست گرفت او سه بار كف مي را ديدم كه وضو پيامبر «
روايت شده  . ودر صحيحين از عثمان بن عفان )ه استامام محمد آن را تخريج كرد(
 كه:

ّها« ُى قّ َّ ِّ درف ّه ِّ ٍ ِ  ثّّلّث ِم ِّ  ّمّ ّك
ّ
ى ِّ  ْ

ّ
 . »ّْأ
 .»را شستها  آن او سه بار آب بر كف دستان خود ريخت و«

 به ثبوت رسيده است.  و مثل آن از جماعتي از ياران پيامبر 
چنين  ان و بيني گرداندند)، چون پيامبر مضمضمه و استنشاق (آب در ده  -4و  3

كه مضمضه و استنشاق را از  باشد مي كرده و گفته است: ده چيز از جمله سنن وضو
 . )و مسلم آن را روايت كرده است(شمرد، ها  آن جمل

تقديم مضمضمه (آب در دهان گرداندن) بر استنشاق  براي عمل به سنّت پيامبر 
است. براي كساني كه روزه نباشند مبالغه در مضمضه و (آب در بيني گرداندن) شرط 

 گفت:  استنشاق مستحب است. چون پيامبر 

ائُِها« ّّ وّن  ن  َّمى
ّ
ْ ّّ اِو إِ

ّْ  َِْ ِّع  ِِ د  
َّاِلغ   . »ّو

 . »در استنشاق مبالغه كن مگر اين كه روزه باشي«
 و اما براي كسي كه روزه باشد مبالغه مكروه است. 
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چنين كرده است و براي خروج از خالفي كه در  ، چون پيامبر مسح همه سر -5
اين رابطه مطرح است، سنّت آنست كه از جلو سر آغاز نموده و سپس هر دو دست را تا 

و توصيف  پس گردن ببرد و به جاي آغاز برگرداند. اين كيفيت درباره وضوي پيامبر 
  اند. ح آن را تخريج كردهآن از عبداهللا بن زيد روايت شده است، كه جماعت صحا

 با آب جديد و تازه. عبداهللا بن زيد گفت:  ها گوش مسح قسمت ظاهري و داخل -6

وّل دِب « يتى رّعى
ّ
ِْع ِ  ّرْ ِّ ِ ّاّذلى ل

ّ
ی ْ ِ

ّ
ّاّذ ألِ ىذىّ�ٍ ِ   اُ  ِالّف دَاِ  دِ

ّ
 ّْأ

ى
َّوّّضأ رواه ( .»َّ

 .)بيهقیالاحلاكم و

يش مجددا دست به آب زد ها گوش فت و براي مسحگر مي را ديدم وضو پيامبر «
 .»غير از آبي كه براي مسح سر بدان دست زده بود

بدين شكل است كه انگشتان شهادت (مسبحه) را  ها گوش چگونگي و كيفيت مسح
بچرخاند و با انگشتان بزرگ و شست ها  آن داخل كرده و داخل ها گوش در سوراخ

 الد و مسح كند. را بم ها گوش (ابهام) قسمت ظاهري

يا خالل كردن ريش انبوه و پرپشت با انگشتان دست و شستن البالي  ختليل اللحية -7

موي ريش، ريش انبوه آنست كه از خالل موي ريش پوست زير آن ديده نشود. به 
 گرفت با انگشتان دستش ريش را خالل مي هرگاه وضو پيامبر  مروايت از ابن عباس 

آمده كه  مآن را روايت كرده است. باز هم به روايت از ابن عباس كرد، كه ابن ماجه  مي
بخاري گفته است اين حديث (كرد.  مي در وضو با انگشتان ريش را خالل پيامبر 
 . )روايت است در اين بابترين  صحيح

روايت كرده است  مخالل كردن و شستن البالي انگشتان دست و پا. ابن عباس  -8

قٍّ ّك «گفت:   كه پيامبر   ّ َّ يّّاي ّك ّوِر اِِ ّّ
ّ
ّ� ّّْخقهم  ْ

 
رواه ابن ماجه ( ».إّذد َّوّّضأ

 . )والرتمذی

 .»هرگاه وضو گرفتي انگشتان دست و پايت را خالل كن«
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خالل كردن و شستن البالي انگشتان پا بدين شكل است: با انگشت كوچك دست 
و به انگشت كوچك  چپ از پائين پاي راست و انگشت كوچك پاي راست شروع كرده

با همديگر و داخل ها  آن ي دستان با خالل كردنها انگشت پاي چپ خاتمه دهد، و خالل
 گيرد.  مي كردن انگشتان دست در همديگر صورت

 گفت:  ي راست بر چپ در وضو، چون پيامبر ها اندام تقديم -9

م  « ود ِِّهٍّاِ َِمى ، ّْاِ ّا ى �ىم 
 
 . )ود وابن ماجهرواه أبودا( .»إِّذد َّوّّضأ

 .»هرگاه وضو گرفتيد از طرف راست شروع كنيد«
 . )روايت ابو داوود و ابن ماجه و تصحيح ابن خزيمه و ابن حبانبه (

 به روايت از عايشه آمده است كه: 

ولى دّصِ « ّن رّعى َّ
   ِِق ّّ ِّ ورِلِ ّوّ�َّّعِقِ  ّوَّ ُى َى  ِِ اّي  َّ َّ ّن ّ ا دع  ّب دّقٍّا ى ِ ِّ ِ �ى ِِ ّشأَِِ  كى  »ّو 

 متفق عليه). (

داشت خواه در كفش  مي همواره ابتدا كردن به طرف راست را دوست پيامبر «
 . »پوشيدن و شانه كردن مويش و خواه در وضو و غسل و همه كارهايش

 كرد.  مي معني ترجل شانه كردن موي است كه از طرف راست شروع
و تا سه مرتبه، چون در حديث عثمان آمده ي وضها اندام تكرار كردن شستن -10

 است كه: 

ولى دِب «  ثّّلثاُ  رّعى
ّ
 . )رواه مسلم( »َّوّّضأ

 . »كرد مي را سه بار تكرار ها اندام در وضو شستن پيامبر «
سه بار سرش را مسح كرد. و  در روايتي از ابي داود از عثمان آمده است كه پيامبر 

ده است كه علي بن ابيطالب در وضو هر عملي را سه بار انجام در روايتي از ابن ماجه آم
 .داد و گفت: اينست وضوي رسول اهللا 
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سنّت است انجام اعمال وضو پشت سر هم به دنبال هم باشند بلكه تاكيد بر آن  -11
چنين كرده و با اين عمل از خالفي كه در بين علما وجود دارد  است، چون پيامبر 

 دانند).  مي (چون بعضي مواالت را واجبيابيم.  مي رهايي
بچكد، ها  آن را نتكاند تا آب ها دست و مستحب و پسنديده است كه بعد از وضو

انِ «گفت:  چون پيامبر  َّ  ٍ ّْ ُى دل دِو ِّ ا ّم ُّ م  ّْ�ِّ� ي ِايّمى
ّ
ود ْ َى ِى  َ�ّ 

ّ
َىم ّ

ّ
رواه ابن ( ».إِذد َّوّّضأ

 . )أبی حاتم وغريه
 . »ستتان را نتكانيد چون اين عمل بادبزن شيطان استهرگاه وضو گرفتيد د«

و چون اين عمل به منزله تبري و بيزاري از عبادت (وضو) است، مستحب است بعد 

ِِ ِرزِ� «از تسميه اين دعاي را بيفزايد:   َِ َّاِر    ِِ ّادِری ّو  َِ  َ ِِ ّووّعه
ِْ ّذَ  ِ ِِ

ّم دس  ُى  .»دّلّق
و خانه ام را وسيع گردان، و روزيم را بركت و فزوني  خداوندا گناهم را بيامرز،«

 . »بخش
و انگشتري را كه اگر آب به زيرش برسد خالل كند و تكان دهد وإال در آوردن آن 
 واجب است. و مستحب است كه در وضو از باالي صورت و پيشاني و ابتداي سر و در

ريخت، و  مي ها اندام ا برو پاها از نوك انگشتان شروع كند اگر خود آب وضو ر ها دست
ابتدا كند و نبايد آب وضو از مقدار  ها آرنج ريخت از نمي اگرخودش بر دست و پاي آب

ليتر فرنگي و يك من) كمتر باشد، و در آب اسراف نكند و  18يك مد (دو رطل عراقي و 
ب بيش از سه بار هيچ اندامي را نشويد، و در اثناي وضو و خالل آن سخن نگويد و با آ

ّّ «سيلي نزند، و بعد از اتمام وضو بگويد: اش  بر چهره ّالى  ّّ دبى وّل  ّ إِ
ّ
ّّ إَِ ن  

ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
ْ

ى 
ى
وَ لى ّورّعى َ اى َّ ّّهادُ  َى ّن 

ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
ى، ّوْ

ّ
�ّك َ  . »ّكِ

 چون مسلم روايت كرده است كه: 

 دلقّ «
ّ
ّ إّ

ّ
 إَ

ّ
ن  ّ

ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
 ّْهاّل: ْ

ّ
لى ـّ ّ ن َّوّّضأ َ اى َّ ّّهُاد  َى ّن 

ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
ى، ّوْ

ّ
�ّك َ  ّكِ

ّ
ّالى ّ  ى وّل 

ا ّشا ّ  ُّ َه
ّ
مى ِ ن  َ اى َِّة دَّّهاِ�ٍِّة  يّا  ّ

 
ِ ّود ى دَ

ّ
ى ْ
ّ
ت  َ ِّ َِ  ْى

ّ
ى، إّ

ى
وَ  . »ّورّعى
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ى هركسي وضو گيرد و بگويد: «
ّ
�ّك َ  ّكِ

ّ
ّالى ّ  دلقّـ ى وّل 

ّ
ّ إّ

ّ
 إَ

ّ
ن  ّ

ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
ّن ْ

ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
، ّوْ

ِ ّود ى دل
ّ
ى ْ

ّ
ت  َ ِّ َِ  ْى

ّ
ى، إّ

ى
وَ لى ّورّعى َ اى َّ ّّهُاد  يه ـ  َى

ّ
مى ِ ن  َ اى َِّة دَّّهاِ�ٍِّة يّا  ا ّشا ّ ـَّ درهاي  ».ُّ

.  ترمذي بر »گردد مي شود و او از هركدام بخواهد وارد مي هشتگانه بهشت بر وي گشوده
 آن افزوده است: 

ّم « ُى  دلقّ
 
ّعق ِ� ِ ّن دل  ّ ّعق ِ� ِ ّن دّقّودَِّا ّود  ّ �نّ ـد ِِ

ُه َّ َّ  . »هى
. و »خداوندا مرا از توبه كنندگان و پشيمان كنندگان از گناهان و از پاكان قرار بده«

ِ  «: حاكم بدان افزوده است َّ ع 
ّ
َ ّت ْ

ّ
ْ ّّ ّ إِ

ّ
 إَِ

ّّ ن  
ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
ِاّ  ْ ّه  َِ ّمّ ّو ُى

اَّّك دلقّ ِّ  َ َىو ى عى
ّ
ِىّ  ّوْ ِِ

 . »إِّل ّك 
دهم كه  مي ستايش و حمد گويم و گواهيتو را  خداوندا تو منزه و پاك هستي و«

 كنم و بسوي تو بر مي بجز ذات تو هيچ معبود بحق نيست، و از تو طلب مغفرت
 . »گردم مي

 گفت:  و خواندن دو ركعت نماز بعد از وضو نيز سنّت است. چون پيامبر 

 ّ ا ِ ن «
ّّ
ها، إِّ ُِ ِ  ّعقٍّ ُِ َِِ  ّووّّ

َِمى ِِّهق 
ه  َى ِه ّر�ّعَِّا  نى دلوضوّ  ّو�ىّص َِ  ِ ، ّهٍى

ى
أ َّوّّضّ َّ ِلاف 

ّ
ْ
 
 
ى دل

ّ
َّت  َ ّّ َّّ ـّو  . )رواه مسلم( .»ةى ـَّ

هركس به نحو احسن وضو بگيرد سپس دو ركعت نماز بگذارد كه با تمام وجود و «
خضوع و حضور قلب داشته باشد) بهشت  قلب خود متوجه آن نماز باشد (خشوع و

 ). گردد مي براي او واجب
ي وضو، در شستن بعضي شك ها اندام بدان و آگاه باش اگر كسي در خالل شستن

آيد، زيرا اصل عدم آن  نمي كند و در اثناي طهارت وضو باشد اين برايش به حساب
دارد، چون شك فراوان است، و اما شك بعد از فراغت از وضو بنا به قول راجح ضرري ن

 است و چون ظاهر آنست كه طهارت و وضو به كمال صورت گرفته است.

 )ستنجاء (رهايي از نجاست و آلودگيا
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استنجاء در لغت و زبان عرب به معناي طلب رهائي و خالص شدن از چيزي است، 

 به معني، آن را بريدم گرفته شده است. چون شخص استنجاء كننده نجوت الشجرةو از 

كند. و در اصطالح فقه و شرع  مي بدين وسيله اذيت و آزار آلودگي را از خويش قطع
استنجاء به معني برطرف كردن آلودگي و نجاست پس و پيش انسان با آب يا سنگ و 

 است. ها  آن امثال آن يا با هر دوي
 گفت:  حكم استنجاء آنست كه شرعا واجب است، چون پيامبر 

إى « ّلاى
ّ
ّب ْ ُّ َِئى إذد ّذ

ى
ّن ّْ�َُِّا ت ُِ ٍبى ِِ َِ لَارف  ََّّ

ّ
ُّب ّ ّع ى ِِثّلثِّة ْ  دلِائِِف ّْقٍّذ

ّ
م إَِ

  .)رواه أبوداود والدار قطنی وابن ماجه بإسناد صحيح( ».ّعَ ى 

ها  آن هرگاه كسي از شما به قضاي حاجت رفت با سه تكه سنگ خود را پاك كند،«
 . »هستند براي طهارت و پاكي از اين آلودگي كافي

 : هر وقت به محل قضاي حاجتو به روايت از انس آمده است كه گفت پيامبر 
3Fاي رفت، من و جواني همقد من آفتابه و حرابه مي

 برديم و ايشان با آن طهارت مي با خود 1
 . )اين روايت متفق عليه اصحاب صحاح است(كردند.  مي كردند و خود را پاك مي

ز سنگ و آب هر دو استفاده شود چون خداوند مردم (قباء) بهتر است كه در استنجاء ا

ْۚ وَ ﴿ فرمايد: مي را ستوده است بدين عملشان كه ن َ�َتَطّهُروا
َ
ِبووَن َ ُِ ُ ٱيِيهِ رَِجاٞل  ُو  َّ ِ ُِ

 ].١٠٨ة: التوب[ ﴾١ سُۡمّطّهِرِ�نَ ٱ
داوند در آنجا مرداني هستند كه دوست دارند خود را پاك و پاكيزه كنند و خ«

 . »دارد مي پاكيزگان را دوست
 از چگونگي طهارت مردم قباء سوال كرد و گفت:  پيامبر 

» 
 
اّرّ  دل َّ ِ

 
َى دل َِ

 . »ّها ّ ـإَّا َىت 
 .»كنيم مي مايان اول با سنگ و بعد با آب استنجاء«

                                                 
  عنزه و حربه: عصايي كه نوك آهني داشت. -1
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بزار آن را با اسناد ضعيف روايت كرده است. و نووي منكر اين روايت شده و گفته 
و حال اين روايت در كتب اصلي وجود اند  دينگونه فقهاء آن را روايت كردهاست: ب

ِِ ِِاَا ِ «ندارد. بلكه مذكور در كتب حديث اينست:  َّا ،َّتَّ ما همواره با آب طهارت « »كى
 . »كرديم مي و نظافت

از جمله احمد و ابن خزيمه. در مورد افضليت جمع اند  جماعتي آن را روايت كرده
رود و اثر آن را با آب،  مي جرم و حجم نجاست با سنگ از ميان اند: و آب گفتهبين سنگ 

ديگر نيازي به آلودگي دست با نجاست نيست. اگر شخصي بخواهد به يكي كفايت و 
برد به خالف سنگ  مي اقتصار كند آب بهتر است كه هم جرم و هم اثر نجاست را از ميان

نه اثر آن را. اگر با سنگ استنجاء كند واجب است  برد مي كه تنها عين نجاست را از ميان
حاصل شود. به ها  آن با سه تكه سنگ اين عمل را انجام دهد به شرطي كه پاكيزگي با

 خاطر همين حديث كه قبال نقل شد. 

 گيرد مي شرايط سنگي كه بدان استنجاء صورت
 : براي سنگ و چيزهائي كه حكم آن را داشته باشد شرايط زير الزم است

كند.  نمي بايد پاك باشند. پس استنجاء با سنگ آلوده يا چيزهاي ناپاك كفايت -1
به محل قضاي حاجت رفت و به من امر كرد كه  گفت: پيامبر  عبداهللا بن مسعود 

سه تكه سنگ برايش بياورم كه دو تكه سنگ پيدا كردم و سومي را نيافتم لذا يك تكه 
را گرفت و سرگين را دور  ها سنگ برايش آوردم كها ه آن سرگين خشك شده حيوان را با

 . )بخاري آن را روايت كرده است(انداخت و گفت:  (آن ناپاك است). 
شود بايد برطرف كننده نجاست باشد و آن را از جاي  مي چيزي كه بدان استنجاء -2

 كنند.  نمي كفايت باشد مي بكند. پس شيشه و امثال آن كه صاف و غير قالع
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ايد آن چيز محترم و داراي احترام باشد. چه استنجاء به چيزهاي محترم مانند نب -3
خوراك انسان چون نان، و خوراك جن چون استخوان جايز نيست. زيرا مسلم روايت 

 از استنجاء به استخوان نهي كرد و گفت:   كرده است كه پيامبر 

م« ودَِمى  . »ادرانتان از جنّ استبه حقيقت استخوان توشه بر« ».إَِّ ى ّزداى إِا 
وقتي كه استنجاء با مواد خوراكي جنّ جايز نباشد با خوراك آدمي به طريق اولي جايز 
نيست. از جمله چيزهاي محترم كتب علمي مانند: فقه و حديث است، و چيزهاي پيوسته 

مگر  شود از قبيل جلد و غير آن كه اشكال ندارد، مي جداها  آن نه چيزهائي كه از ها، آن به
جلد مصحف كه با آن هم جايز نيست استنجاء صورت گيرد خواه پيوسته يا جدا از آن 
باشد، و همچنين چيزهائي كه نام معظم چون نام اهللا و پيامبران خدا در آن باشد باز 

 جايز نيست. ها  آن استنجاء به
نبايد چيزي كه از پس يا پيش بيرون آمده خشك شده باشد كه در آن صورت  -4

 ما استنجاء بايد با آب باشد. حت
نبايد مدفوع و ادرار از محل خروج منتقل شده باشد كه در آن صورت استنجاء  -5

 بايد با آب صورت گيرد. 

 آداب قضاي حاجت
اگر كسي در صحرا بدون داشتن چيزي و پرده اي معتبر در پيش و پس قضاي  -1

 گفت:  چون پيامبر حاجت كند، روي و پشت كردن به قبله بر وي حرام است. 

قىود «  ّئئِفف ّولِمن  ّكه
ّ
لف ّوّ ا َِِّو  ُّ و ِى َّاِِ

 َ ّ ْ 
ّ
َِقىود دلِهَ قّّة ّوّ َّه   َ ّ ََّْىمى دلِائِّف ّّْل ْ

ّ
إِذد ْ
َىو ِه وّس

ّ
 . )رواه الشيخان( »دْ

هرگاه به محل قضاي حاجت رفتيد نه روي به قبله و نه پشت بدان كنيد نه در ادرار «
 .»در مدفوع كردن و ليكن روي به شرق يا غرب كنيدكردن و نه 
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علت اين حرام بودن آنست كه جهت قبله معظم است پس واجب است حفظ و 
 : گفت مي شنيدم كه صيانت آن. چون سراقه ابن مالك گفت: از پيامبر 

» َّ  َ ّ ّم ّّْل   ّّ ّو َّ م قَِ قّّة دب ِ ّع ِِ
 َ ّل ّْقٍى مى دّوو  إى ّلاى

ّ
ّأ ْ

ّ
َِم ِدلِهَقّةّ إِّذد ْ

 .»ه 
هرگاه يكي از شما به محل قضاي حاجت آمد احترام قبله خدا را نگه دارد پس روي «

 . »به قبله ننشيند و قضاي حاجت نكند
اما هرگاه كسي در صحرا و بيابان و خانه قضاي حاجت كرد و در جلو او پوشش و 

ر بيابان روي به قبله ساتري به ارتفاع و بنلدي سه گز باشد، چه در ساختمان و چه د
.. اما  استقبال و استدبار (روي وپشت به .نشستن اشكالي ندارد. نووي چنين گفته است:

 آمده كه گفت:   مقبله نشستن) در ساختمان حرام نيست. چون در حديث ابن عمر 

» َّ ّ ّا دب عقٍ  وعقم   ِِ  دّس
ي تى

ّ
ْ ِّ ّصّة ر ّْ  ِ ٍَّ ِت ّل َّ ى ّرِ�ٍ تى يّو  اُ ّمّ  ّّ ِض ّلا ه 

ع َّةّ  َّ
 
ِّ دل ِِ

َّا   َ اّم  مى ّْ َِّم دل
َّه   َ  . )رواه اجلامعة( ».مى

مشغول قضاي حاجت است و  باال رفتم، ديدم كه پيامبر  كروزي از خانه حفصه «
 . »روي به شام و پشت به جهت كعبه نشسته است

ه در ساختمان، و و امام شافعي گفته است: استقبال و استدبار در صحرا حرام است ن
را ديدم كه مركب خويش را  مبه روايت از مروان اصفر آمده است كه گفت: ابن عمر 

كرد (روي به قبله) به وي گفتم: اي  مي روي به قبله خوابانده بود و پشت سر آن ادرار
 ابوعبدالرحمن! مگر از روي به قبله ادرار كردن نهي نشده است؟ گفت: 

ّإ  ِّّا، إِّ�ّها َىِ�ّ «
 
ىّ  ّْل ِّأ ُى  َ ّ    ٌ ِهَ قِّة ّش 

 
ّ دل ّّك ّوَّا  ّن َِّْ  َّ اِ ، ّْ�ِّذد 

َّ ِّ ِِ دل  ن  ّذلِّك  َّ.« 

 .)أخرجه أبوداود واحلاكم(
تو را  چرا، اين وقتي است كه در فضاي باز باشد و چيزي جلو رويت نباشد كه«

يزي باشد كه شما را بپوشاند، ولي هرگاه چيزي جلوي شما باشد و بين شما و قبله چ
 . »بپوشاند اشكالي ندارد

 گفت:  بايد از ادرار كردن در آب ايستاده و راكد دوري كرد. چون پيامبر  -2
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دِكاِ « ِّ ِِ دلّهاِ  دل م  إى ّلاى
ّ
َىولّّن ْ َّ  

ّ
ّ« . 
 . »هيچكس از شما در آب راكد و ايستاده ادرار نكند«

 روايت كرده است:  و چون جابر 

» ّ ِِ ن دّس
ّ
ْ   ِدِكا ِّ ِِ دَاِ  دل اّل  ن يَى

ّ
 .)رواه مسلم( »ّ�ّ  ْ

 .»از ادرار كردن در آب ايستاده نهي كرد پيامبر «
شود چون طبع  مي اين نهي از قضاي حاجت در آب ايستاده اندك و بسيار را شامل

شمارد، و نهي براي آب اندك ايستاده شدت  مي انسان از آن نفرت دارد و آن را پليد
مأوي و مسكن جنّيان در شب آب راكد است، و اطمينان  اند: شتري هم دارد. چون گفتهبي

آسيب نرسد. و اما آب روان اگر اندك باشد ها  آن نيست كه از قضاي حاجت در آن به
كند،  اگر آب روان  مي ادرار كردن در آن حرام است چون آن را بر خويش و ديگران تلف

مكروه و ناپسند است. بعضي براي آب راكد نيز چنين  بسيار باشد ادرار كردن در آن
 . اند) (يعني بين اندك و بسيار فرق قايل شده اند: گفته
قضاي حاجت نبايد در زير درختان ميوه صورت گيرد بويژه مدفوع. چون اين  -3

 شود يا در آن صورت طبيعت انسان از آن ميوه دوري مي عمل موجب تباه شدن ميوه
 كند.  مي

 گفت:  اي حاجت نبايد در راه صورت گيرد بويژه مدفوع. چون پيامبر قض -4

؟ قّاّل: « وّل دّصِ ىود: ّوّ ا دللِّعَّاِن يّا رّعى ، قّال ِ
ود دللِّعَّا  و  «دّ�هى

ّ
�ِ  دّساِإ ْ ِِ

َّ  ِِ َّّخّا  َّ  ِ ِ
ّ
دِ

م   ُِ
قه   .)رواه مسلم( ».ِِ

عنت و نفرين كنند پرهيز نماييد، گفتند: آن شود مردم شما را ل مي از دو چيز كه سبب«
چيست؟ فرمود: كسيكه در سر راه مردم يا سايه  گردد مي دو چيز كه مايه نفرين ديگران

 .»كنند قضاي حاجت كند مي اي كه در آن تجمع
كه سبب لعن و ها  آن معني حديث آنست كه از قضاي حاجت در راه مردم يا سايه

 شود دوري كنيد.  مي نفرين
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 اند: نهي كرده ي زمين بايد پرهيز كرد چون پيامبر ها سوراخ از ادرار كردن در -5

نه َّ  « َِ َُّا ّمَاِإنى د
ّ
ِِ ِأل

 ِ ِِ دَى اّل  ن يَى
ّ
رواه النسائی وأبو داود وقال احلاكم: ( ».ْ

  .)علی رشط الشيخني

مسكن  ها اخسور ي زمين ادرار كرده شود نهي فرمود، چون اينها سوراخ ازاين كه در«
 .»جنّيان است

قضاي حاجت بويژه مدفوع كردن نبايد در سايه اي كه محل  تجمع مردم است  -6
 گفت:  صورت گيرد، چون پيامبر 

» 
 
ود دل  ـدّ�هى

 
ِِ دل ّبّدّز 

 
مه ـّهلِعّن دَّلّث: دل ّه �ِ ، ّودل ِِ

َّ  . )رواه أبوداود( ».ّهّودرِِا، ّوقّارِّعِة دل

وجب لعنت و نفرين مردم است پرهيز كنيد: نشستن براي قضاي از سه چيز كه م«
ي همگاني، و درجاي سايه داري كه مردم ها راه حاجت در محل آبشخورها، و در راسته

 .»شوند مي آنجا جمع
ي ورود به آبشخورها ها راه مقصود مواضعي است كه مردم بدانجا رفت و آمد دارند يا

 ي آفتابخور در زمستان كه مردم آنجاها جمعها محل كه محل تردد است. ها كوه و راسته
ي سايه دار در تابستان است، و ادرار كردن بر گور نيز حرام است و ها محل مانند شوند مي

 همچنين در مساجد حتي اگر در ظرف هم باشد. 
 نبايد در حين قضاي حاجت چه ادرار و چه مدفوع سخن بگويد، چون پيامبر  -7

 گفت: 

جى « ِى هىتى ّم  ّ ّ� ه  َّ ّاثاِن ّْ�ِّن دب ّ  ِّ َّ َّ ّها  ُِ َِ ّعوّرٍَّ َاِن دلِائِّف َِش ِ
 ِ لِن يّ ّى ِّ دل

 .)رواه أبوداود( .»ذِلکّ
، در حاليكه كاشف عورت كرده و به روند مي دو نفر كه به محل قضاي حاجت«

 . »كنند مي پردازند، خدا را خشمگين مي سخن گفتن
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گيرد، و (مقت) به معني شدت  مي خداوند بر وي (مقت)در حديث آمده است كه: 
شود وإالّ سخن گفتن مكروه  مي خشم است و اين شدت خشم تنها بر كشف عورت واقع

 درباره طالق گفته است:  انجامد، همان گونه كه پيامبر  نمي است و به حرمت

لوى « َّ  دِب دل
ّ
ِّضى دلّّلِل إَِ ِ

ّ
ْ« . 
. يعني با وجود اين كه حرام »داوند طالق دادن همسر استمبغوضترين حالل نزد خ«

 داند.  مي نيست ولي خداوند آن را منفور
كند و حمد گفتن به هنگام عطسه نيز  مي جواب سالم دادن و جواب كسي كه عطسه

حكم سخن گفتن را دارد. اگر در آن حال عطسه كند در دلش حمد خداي را بگويد نه به 
: الزم است كه در حين قضاي حاجت از خوردن و نوشيدن و يدگو مي زبان. محب طبري

نگريستن به مدفوع و ادرار و نگاه كردن به عورت خود و به آسمان پرهيز كند و نبايد با 
دستان خود بازي كند، و نشستن در محل قضاي حاجت را طوالني نكند، و مكروه است 

شد مانند انگشتري با مسكوكات، و كه چيزي با وي باشد كه نام اهللا در آن نوشته شده با
همچنين چيزي كه در آن قرآن باشد و نام رسول اهللا نيز حكم نام اهللا را دارد و بدان 

 .ملحق شده است به خاطر تعظيم پيامبر 

ولى دِب « لى دبِ  َّن رّعى ّّهاى رّعوى َّ َّ ى َِن ّعقٍِّ  
ّ
َّ ااّ�ّه ى ِأل رواه ( ».إِ ِذد ّاّاّم دَّّلّ  وّّض

 . )الرتمذی وقال حسن صحيح

رفت انگشتري خود را از انگشت  مي همواره چون به محل قضاي حاجت پيامبر «
 .»برد چون بر آن محمد رسول اهللا نوشته بود نمي آورد و باخود مي به در

و اما بردن مصحف به مستراح و توالت حرام است مگر اين كه بترسد آن را بدزدند يا 
فتد كه در آن صورت حرام نيست و حفاظت آن واجب است مادام كه بدست كافر بي

 ممكن باشد، و هر اسم محترمي مانند اسماء ديگر انبياء الهي نيز همين حكم را دارد. 
نبايد پشت و روي به خورشيد و ماه كه از آيات درخشان خداوندند قضاي  -8

 حاجت كند. 
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در حال نشستن براي قضاي حاجت بر نبايد در مسير وزش باد ادرار كند و بايد  -9
پاي چپ تكيه كند، و به وقت دخول در محل قضاي حاجت نيز آن را جلو بياندازد و 

 بگويد: 

نَ الْ « وذُ بِكَ مِ مَّ إِينّ أعُ مِ اهللاِ، اللهُ بُثِ واخلبائِثِ ـبِسْ  ». خُ

 .»ها ديپلي برم از شياطين نر و ماده و از پليدي و مي بنام خدا، خداوند به تو پناه«
و به وقت فراغت از قضاي حاجت و خروج، پاي راست خود را جلو بياندازد و 

 بگويد: 

عافانِی« نیّ األَذی وَ بَ عَ ی أَذْهَ ذِ دهللاِِ الَّ مْ فرانَکَ اَحلَ  .»غُ

خواهم، حمد و ستايش خداي را كه ناراحتي را از من دور  مي خداوندا آمرزشت را«
 . »ساخت و مرا آسوده كرد

 : گفت مي هرگاه از محل قضاي حاجت بيرون آمد ر چون پيامب

مَّ « لهُ فرانَکَ الّ  . »غُ

 . »خواهم خداوندا مي آمرزشت را«
 و از طرق ضعيف روايت شده كه .)به روايت پنج نفر از صاحبان صحاح بجز نسائي(
 : گفت مي

عافانی« نّی األَذی وَ بَ عَ ی أَذْهَ ذِ هللاِِ الَّ  .»اَحلَمدُ

 . »ناراحتي را از من دور ساخت و مرا آسوده كردستايش خداي را كه «
و مستحب است كه به وقت قضاي حاجت از مردم دور شود و براي ادرار جاي نرمي 
انتخاب كند تا از آلوده شدن به نجاست و ناپاكي پرهيز نمايد. چون در روايت ابوموسي 

  آمده است كه پيامبر   :گفت 

م  ّْقّ َّا « إى ّلاى
ّ
ُاإِذد ِاّل ْ ِ ّ ًَُا ّلَه َِ  . )رواه أمحد وأبوداود( ».ِوّو
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به جاي نرم و همواري در كنار ديواري رفت و ادرار كرد و گفت: هرگاه يكي از شما «
 . »ادرار كرد جايي مناسب براي ادرار كردنش بگزيند

بعد از استنجاء و طهارت به جهت دفع وسواس اندكي آب بر قسمت پيشين  
 شلوارش بپاشد. 

 :واقض وضون

 سازند) مي (چيزهائي كه وضو را تباه و باطل
چيزي كه از دو سوراخ معمولي پيش و پس انسان بيرون آيد جسم باشد يا باد،  -1

عادي باشد يا نادر و كمياب مانند خون و سنگ ريزه، خواه ذاتا ناپاك باشد يا پاك باشد 
 :گويد مي چون كرم. و دليل آن قول خدا است كه

﴿ ٓ ۡو َجا
َ
ۡٞ ّمِنُ�م ّمَِن َ َح

َ
 ].43النساء: [ ﴾ََۡغآ�ِِط ٱَء َ

 . »يا اگر يكي از شما از قضاي حاجت برگشت«
كلمه (غائط) در آيه به معني محل قضاي حاجت است. و به جهت مجاورت غائط 

گيرد. چون پيامبر  مي (مدفوع) بدان ناميده شده است كه ادرار و مدفوع و باد را همه در بر
  :گفت 

 ّيّ «
ّ
َّوّّضأ َّ لّاّث ّلّأل 

ّ
م إِذد ْ ّلِاإى

ّ
لّ  ْ ّّ  . »هَّمى دبى 

پذيرد  نمي وضو گرديد خداوند نمازش را بي وقتي يكي از شما وضويش باطل شد و«
 .»مگر اين كه وضو بگيرد و وضويش را تجديد كند

صدا از انسان  بي پرسيد: حدث چيست؟ گفت: بادي با صدا يا يكي از ابوهريره 
 . )اين روايت متفق عليه است بين اصحاب صحاح(شود. خارج 

شود (مذي) آب عشق باشد. چون از علي بن  مي يا اگر آنچه كه از شخص خارج
روايت شده است كه گفت: آب عشق و مذي فراوان داشتم و شرم داشتم كه  ابيطالب 
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دستور  ندي درباره آن سوال كنم به خاطر دخترش، لذا به مقداد بن اسود ك از پيامبر 
 گفت:  دادم كه اين سوال را از او كرد و پيامبر 

» 
ى
لى ّوّ�َّوّّضأ ِّ مى ّذّك َِ  . )رواه الشيخان( .»يِّ

 . »آلت مردانگي خود را بشويد و وضو بگيرد«
پس از خروج  اند: گفته و ابن مسعود  مهمچنين است (ودي) چون ابن عباس 

چه بيهقي در سنن خويش آورده است. و مذي فقط وضو الزم است، نه غسل بنابر آن
 هرچيزي كه از جلو يا عقب آدمي خارج گردد بر آنچه كه در آيه ذكر شده است قياس

 شود.  مي
 اثر بي و اما چيزهايي كه از غير اين دو مجراي پيش و پس بيرون آيد وضو را باطل و

امثال آن. چون  سازد، مانند رگ زدن، و خون گرفتن در حجامت، و استفراغ كردن و نمي
حجامت كرد و نمازش را خواند و وضو نگرفت، وتنها جاي حجامت و خون  پيامبر 

ذات «در غزوه  گرفتگي را شست. و روايت شده است كه: چون دو مرد از ياران پيامبر 
كردند يكي از آنان به نماز ايستاد و مردي از  مي از مسلمانان حراست و پاسداري »الرقاع

وي وي تيري انداخت و او تير را بيرون كشيد و نمازش را خواند در حاليكه كافران به س
از آن اطالع پيدا كرد و آن را انكار ننمود. و چون  خونش روان بود، و سپس پيامبر 

 يافتها  آن آيد خصوصيتي دارد كه در غير مي چيزي كه از دو مجراي پيش و پس بيرون
 . شود نمي

اِن ِو� ى دلَِّ  « گفت: ب است، چون پيامبر از جمله نواقض وضو خوا -2 دّلّعٍَ 
قّّ  دلِو� ى ّهّهن َاّم ّْقٍَّّوّضأ )(دّلِِ َّ   .)رواه أبوداود وابن ماجه( ».ّْأِذد َاّ ِت دلّعٍَاِن دِ َِ

بيداري چشمان، بند (مقعد و دبر) انسان است، پس هرگاه چشمان به خواب رفتند «
اين هركس خوابيد براي نماز خواندن وضويش را تجديد كند شود، بنابر  مي اين بند باز

 .»شود مي چون وضويش باطل
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 باشد مي معني حديث آنست كه بيداري چشمان به منزله بند و بازدارنده دبر انسان
، و اين بيداري است گردد مي شود و گسسته مي چون چشمان به خواب رفتند اين بند باز

رج شود، و چنانچه آدمي به گونه اي به خواب رود كه كه مانع آنست كه چيزي از آن خا
و موجب نقض وضو  گردد مي نشيمنگاه وي به زمين چسبيده باشد از اين حكم استثناء

 گفت:  نيست چون انس 

َّوّّضئىونّ َّن « َّ  
ّ
ّن ّوّ َىّم يىّصقّو  ّن  و  ّا عقٍ  و عقم يَّامى ّّ وِل دِب  ِّا ى رّعى

ّ
رواه ( ».ْ

 . )مسلم

م« :زاد أبو داودو ُى ّ  رىؤوعى ِِ
ّ
 .»ّلّأل ت

خواندند بدون اين كه وضو  مي رفتند و سپس نماز مي به خواب ياران پيامبر «
. مسلم آن را روايت كرده است. و ابو داود بدان افزوده است كه: بگونه اي »بگيرند
وي داده ر خورد. و اين حالت در زمان پيامبر  مي رفتند كه سرشان تكان مي بخواب
 است. 
مقصود زني كه  –تماس پوستي با زنان بيگانه و نامحرمي كه محل اشتها هستند  -3

 :فرمايد مي بدون پوشش و مانع. چون خداوند –نكاحش جايز است 

ُتُم ﴿ َۡ ۡو َ�َٰم
َ
آءَ ٱَ ََ ِ  ].43النساء: [ ﴾َّن
 . »يا (وقتي كه) با زنان تماس (پوستي مستقيم) پيدا كرديد«

يه تيمم، مالمسه را بعد از آمدن از قضاي حاجت ذكر كرده و بر آن عطف اين كه در آ
نموده است بر اين داللت دارد كه مالمسه و دست زدن به زن نامحرم نيز مثل برگشتن از 

ُتمُ ﴿ وضوئي و حدث است و بي قضاي حاجت، َۡ در آيه به معني جماع كردن  ﴾َ�َٰم
 نيست. 

مس و مالمسه خاص و ويژه جماع و چون اين خالف ظاهر آيه است چون لفظ 

يِهمۡ ﴿ نزديكي جنسي نيست. و در آيه ديگري آمده است: ِۡ يۡ
َ
وهُ بِ� َُ آن  ].7األنعام: [ ﴾ََلََم
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لَّکَ «خطاب به شخصي كه اقرار به زنا كرده بود، گفت:  را دست زدند. و پيامبر  عَ لَ

مَستَ  اشد. و هرگاه در دليل، شايد او را دست زده باشي و او نيز شما را دست زده ب »الَ

شود و كلمه (لمس)  مي احتمال پيش آمد كه معني ديگري داشته باشد استدالل بدان ساقط
در لغت عرب تماس پوست با پوست است خواه از روي قصد يا بدون قصد و از روي 

كند كه پيرمرد و فاقد شهوت و تمايل  نمي شهوت و آرزو و يا بدون شهوت باشد و فرق
كند كه اخته شده و عنين و ناتوان جنسي باشد يا  نمي جوان باشد، و فرقجنسي و يا 

 خير، و همچنين است مراهق و پسري كه به سن بلوغ نزديك شده باشد. و در زن فرق
 كند كه جوان باشد يا پيرزني كه مورد اشتها نيست چون بهرحال در آن گمان شهوت نمي
 رود.  مي

چون  شود نمي د، در اين صورت وضو باطلاما اگر دست زدن از روي پوشش باش
گفتيم: مس به معني تماس پوست با پوست است و در حال وجود مانع و حايل چنين 

 . شود نمي نيست، و همچنين با دست زدن به ناخن و موي و دندان وضو نقض و باطل
از جمله نواقض وضو زوال عقل است خواه به سبب مستي، بيماري بيهوشي يا  -4

باشد. چون هرگاه خواب وضو را باطل سازد، زوال عقل به طريق اولي اين كار  ديوانگي
 شود چون از هوش رفتگي به سبب مستي و بيماري بيشتر سبب نقض وضو مي را سبب

 شود تا خواب.  مي
از جمله نواقض وضو دست زدن به شرمگاه مرد و زن بدون حائل به وسيله كف 

ير او باشد و خواه مرد و زن و بزرگ و كوچك دست است. خواه از خود شخص يا از غ
 گفت:  باشد. چون پيامبر 

ّّ ى ّْقٍَّّوّّضأ«  . )رواه أمحد والرتمذی وقال احلاكم: هو علی رشط الشيخني( ».ّ ن ّمّا ِّْ

 . »شود مي هركس به شرمگاه خود دست زد، بايد وضو بگيرد يعني وضويش باطل«
 گفته است:  و باز پيامبر 
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َّّوّّضأ إِذد«  ِلَاٌ  ّْقٍ 
ّ
ٌ ّوّ  ُ ها ِع ُى ِ  ّولّْ ّا َِّّْ ِّ  ِ

م  ٍَِِّالِ إَِ ّْ إى ّلاى
ّ
ْ  َْ

ّ
رواه ابن ( ».ْ

 . )حبان

هرگاه يكي از شما به شرمگاه خود دست زد و چيزي بين دست و آن حائل نبود و «
 . »شود و بايد وضو بگيرد مي پرده و پوششي وجود نداشت وضويش باطل

فضاء) كه در حديث آمده است به معني تماس و مس كردن با كف دست كلمه (ا
است. و هرگاه برابر نص دست زدن به شرمگاه خود شخص موجب نقض وضو باشد 

 شود.  مي دست زدن به شرمگاه ديگران به طريق اولي موجب نقض وضو
كند، و  مي و بيشتر هتك حرمت باشد مي چون اين عمل نسبت به غير خيلي زشت تر

 بلكه ثابت شده است كه در حديث چنين آمده است: 

 . »ّ ن ّمّا ّذّكِدُ ّْقٍَّّوّّضأ«
 . »هركس آلت تناسلي را دست زد وضو بگيرد«

 آمده است كه او گفت:  »بسره«و در حديث 

 ِ ن ّماه «
ى
ِّ  ّوّ�َّوّّضأ ّك ِّ  . )رواه أمحد والنسائی(. »د

زدن به آلت تناسلي و شرمگاه وضو گرفتن : از دست گفت مي شنيدم كه از پيامبر «
 .»شود مي آيد وضو باطل مي الزم

 كند كه آلت تناسلي و شرمگاه خود شخص باشد يا از آن غير.  نمي فرق
 گفت:  و پيامبر 

ُا ّْقََّّوّّضأ« ّّ ت  ِّْ َّ  ف ّم
ّ
ْ ِّ ّها دم َّ

ّ
لى ّْقٍَّّوّّضأ ّوَ ِّ مف ّمّا ّذّك

ّى يّها ّر
ّ
 . )رواه أمحد( »َ

هر مردي آلت خود را دست بزند بايد وضو بگيرد، و هر زني آلت تناسلي خود را «
 . »شود مي دست بزند بايد وضو بگيرد يعني وضويشان باطل

كند ابن حبان  نمي و اما روايتي كه به موجب آن دست زدن به شرمگاه وضو را نقض
 آن را منسوخ دانسته است. 
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لقه دبر و مقعد آدمي است چون كلمه از جمله نواقض وضو دست زدن به ح -6
شود، و به قياس بر شرمگاه پيشين آن نيز  مي فرج) كه در حديث آمده است شامل آن هم(

ناقض وضو است. گفتيم: اگر داخل كف دستان تماس با پيش و پس آدمي پيدا كند 
ناقض وضو است اين بدان معني است كه غير آن ناقض نيست، مانند سرانگشتهاي دست 

ناقض وضو نيست، و ها  اين كف دستان كههاي  و كنارهها  آن هاي الي انگشتان و كنارهو 
گفتيم: دست زدن به شرمگاه و پيش و پس آدمي ناقض وضو است پس، پيش و پس 

 حيوان و پرندگان ناقض وضو نيست. 
 كند شفا و بهبودي كسي است كه هميشه مي از جمله چيزهايي كه وضو را باطل -7

دارد يا زني كه  نمي است، مانند كسي كه ادرار يا باد شكم نگه »دائم الحدث« وضو و بي
هميشه حايض و مستحاضه است. چون طهارت اين گونه اشخاص طهارت ضرورت و 
ناچاري بوده، پس هرگاه اين ناچاري برطرف شد و پايان يافت، حكم آن نيز كه عفو و 

 گردد مي ر حال بيماري است منتفيگذشت از بيرون آمدن چيزي از مجراي پيش و پس د
 يابند.  مي و حكم اشخاص ديگر را

 يك قاعده فقهي
يكي از قواعد مقرر و ثابت در فقه كه احكامي فراوان بر آن مبتني است [استصحاب 
اصل و دور انداختن شك] است. فقهاء اجماع دارند بر اين كه اگر شخصي شك و گمان 

طالق داده است يا خير؟ چون اصل آنست كه او را داشته باشد در اين كه آيا زنش را 
طالق نداده باشد پس براي او جايز نيست به اين اصل عمل كند و با وي همخوابگي و 
مقاربت كند، و اگر شك كرد در اين كه آيا با آن زن ازدواج كرده است يا خير؟ چون 

ت پس براي او اصل بر آنست كه ازدواج صورت نگرفته باشد و در ازدواج شك كرده اس
جايز نيست كه با وي همخوابگي كند. و همچنين اگر كسي در داشتن وضو و طهارت 
يقين داشت و در نداشتن وضو و باطل شدن آن شك كرد، اصل بقاي طهارت است و اگر 
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 وضوئي يقين داشت و در طهارت بعد از آن شك كرد اصل بقاي بي برعكس در
 وضوئي و عدم طهارت است.  بي

ر طهارت و حدث هر دو يقين داشت، بدينگونه كه يقين داشت كه بعد از و اگر د
دانست كه كدام  نمي طلوع آفتاب حالت طهر و حدث هر دو براي او پيش آمده است و

 يك پيش از ديگري بوده است، بايد دقت كند و ببيند كه اگر او پيش از طلوع آفتاب
است وضو دارد و پاك است، چون  وضو بوده باشد پس االن كه شك برايش پيش آمده بي

حدث و ناپاكي قبل از طلوع بوده و احتمال دارد پيش از طهارت بوده باشد يا پس از آن، 
بنابر اين اصل طهارت و پاكي است و آن معتبراست. و اگر پيش از طلوع آفتاب پاك بوده 

بعد از آن باشد پس او االن ناپاك است، چون يقين پاكي پيش از طلوع با يقين ناپاكي 
شود و جايز و روا است كه طهارت بر عدم طهارت مقدم باشد يا متاخر پس  مي برطرف

 عدم طهارت و حدث اصل است.



 
 
 

 غسل

غسل در زبان عربي (به فتح و ضم غ) به معني جاري شدن آب بر هر چيزي است. و 
روي  در اصطالح فقه و شرع اسالمي به معني جاري شدن آب بر تمام بدن انسان است از

 قصد و نيت. 

 موجبات غسل
بين زنان و مردان مشترك ها  آن كه سه تاي گردد مي شش چيز شرعا موجب غسل

 است. 
اول برخورد وتماس دو محل ختنه شده در شرمگاه زن و مرد با هم. اين برخورد و 
التقاي دو محل ختنه شده (ختانين) در اصطالح شرع يعني ناپديد شدن سر آلت تناسلي 

شرمگاه پيش يا پس انسان يا حيوان است، خواه انزال مني صورت گيرد يا  مرد در
روايت كرده آن را  همسر پيامبر  كصورت نگيرد، و دليل آن حديثي است كه عايشه 

 است: 

ّّ  دل« -1
 
 ـ  إِّذد دق

 
و  ّمّا دل

ّ
 ـِخَّاَّاِن ْ

 
َّا وّ ـِخَّانى دل

ّ
مى ّهّعقَى ى ْ  َ ِى ّب دل  ّّ ولى ِخَّاّن ّهّها  ّو رّعى

قَا دِب  َّ  . )رواه مسلم( ».ّْاستّ

شود  مي هرگاه دو محل ختنه شده زن و مرد با هم برخورد پيدا كردند غسل واجب«
 »پيش آمد و غسل كرديم گفت: اين حالت براي من و رسول خدا  كعايشه 

خارج شدن مني در بيداري يا در خواب خواه از روي شهوت باشد يا از روي  -2
 باشد چون پيامبر به طور مطلق گفت: شهوت ن

 . )رواه مسلم( »إِّ�ّها دَا ى ِ ّن دَا ِ «
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تا آب مني بيرون  – شود مي گمان آب از آب است، غسل بوسيله انزال مني واجب بي«
 .»نيايد آب غسل الزم نيست

 شود:  مي آب مني سه نشانه و عالمت دارد كه بدانها شناخته
چون خشك گردد  باشد مي و شكوفه تر و تازه خرما بوي آن چون بوي خمير –الف

 بوي سفيده تخم مرغ دارد. 
 :فرمايد مي بيرون پريدن و بيرون جهيدن در چند دفعه چون خداوند  -ب

 ].6الطارق: [ ﴾٦ِمن ّمآء  َداَِق  ﴿
 .  »از آب بيرون جهنده«
ي خاموش احساس لذّت با بيرون آمدن آن و به دنبال آن سست شدن آلت تناسل -ج

شدن و شكستن شهوت و آرزوي جنسي. البته آب مني زن با آب مني مرد فرق دارد كه 
 آيد و مانند آب مرد نيست.  نمي آب زن با بيرون پريدن و جهش بيرون

اگر كسي از خواب بيدار شد و جز آب غليظ و سفيدي در خود نديد بر وي غسل 
سفيدي با هم مشتركند بلكه در  واجب نيست، چون آب (ودي) و آب (مني) در غلظت و

اين حال او مخير است بين اين كه آن را مني به حساب آورد و غسل كند، يا آن را 
(ودي) به حساب آورد و آلت خود را بشويد بدون غسل كردن. اگر كسي غسل كرد 
سپس بقيه آب سفيد و غليظ از وي بيرون آمد بر وي واجب است باز هم براي بار دوم 

 غسل كند.
درباره كسي كه در احرام بود و شترش او را به  سوم مرگ است چون پيامبر  -3

وىل ِِها ف وِّعارف «زمين زد و مرد گفت: 
قى َِ  . )رواه الشيخان(. »ِدس

 . »او را با آب و سدر غسل و شستشو دهيد«
 و اما آن سه چيز كه موجب غسلند و به زنان اختصاص دارد: 

 :فرمايد مي ن خداونداول حيض و قاعدگي است. چو -1

َمَرُ�ُم ﴿
َ
ُُوُهّن مِۡن َحۡيُث َ

ۡ
ٰ َ�ۡطُهۡرَنف َََِِاا َطَطّهۡرَن ََ� ّٰ َرُ�وُهّن َح َۡ َٓ َط ُ ٱَو  ].٢٢٢ة: البقر[ ﴾َّ
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در حالت قاعدگي از زنان كناره گيري نماييد (همبستر نشويد و مقاربت جنسي «
د از طريقي كه خداوند به شما فرمان نكنيد) تا اين كه پاك شوند و هنگاميكه پاك شدن

 . »آميزش كنيدها  آن داده است با
 به فاطمه دختر ابي حبيبش گفت:  ، پيامبر كو چون به روايت عايشه 

» 
 
َّقِّت دل  �

ّ
ِه ـّْ�ِذد ْ ّّ َىّم  َ ِك دّلّم،  َّ  ِِ َِ

تّ ِّ�  ّْاس  ا ِّ
ّ
ةى ّّْاِص دلّصلّ ، ّواِّذد ْ َّ  ٍ رواه ( ».ِّ

 . )الشيخان

هرگاه موعد حيض و قاعدگي فرا رسيد نماز خواندن را ترك كنيد، و هرگاه دوره «
معين آن سپري شد غسل جنابت كنيد و خون خويش را بشوئيد، و نماز خواندن را از سر 

 . »بگيريد
 و در روايت بخاري آمده است: 

ّا « ّّ ا ّو َِ  . »َىّم دستّ
 .»سپس غسل كنيد و نماز بخوانيد«
نفاس و داشتن خون ريزي زايمان است و آنهم چون حيض و قاعدگي است دوم  -2

و حكم آن را دارد، چون در حقيقت خون حيض است كه در مدت بارداري جمع شده 
 كه نفاس مانند حيض است. اند  بر آن اجماع داشته است. و چون اصحاب رسول اهللا 

بسته يا پاره گوشت سوم زايمان است، اگر چه جنين سقط شده به صورت خون  -3
شود، يكي اين كه در والدت و زايمان  مي باشد. در اين حال به دو علت غسل واجب

شود همان گونه كه  مي گمان خون ريزي است و در اينگونه موارد حكم به اين گمان
رود خواب ناقض وضو است. و دوم اين كه جنين،  مي وضوئي بي چون در خواب احتمال
ست كه منعقد شده و بدين صورت درآمده است، و بديهي است كه مني و آب مرد و زن ا

 بيرون آمدن آب مني موجب غسل است.

 فرايض غسل
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 گفت: فرايض غسل دو چيز است: اول نيت غسل كردن چون پيامبر 

هاِ� « عهالى ِِاسٍه
ّ
 . »إِّ�ّها دأل

 . »پذيرد مي ارزش اعمال با نيت تحقق«
 قلبي است و با شستن اولين جزء بدن تحققنيت و قصد و اراده صرفا يك عل 

پذيرد و كيفيت آن به اينصورت است كه شخص جنب قصد و نيت رفع جنابت يا  مي
كند. و زن پس  مي وضويي بزرگ (رفع حدث اكبر) را از همه بدن خود بي برطرف كردن

 از پاك شدن از خون ريزي حيض و نفاس قصد و نيت برطرف كردن ناپاكي و حدث و
 كند.  مي ويي حيض و نفاس راوض بي

براي صحت و درستي غسل شرط است كه اول نجاست و ناپاكي را از بدن خويش 
خطاب به زني گفت: خون  دور سازد، بعد نيت غسل كند. چون آمده است كه پيامبر 

را بشوئيد و خود را پاك كنيد و سپس نماز بخوانيد. بعضي شستن و ازاله نجاست را از 
 ولي حقيقت آنست كه شرط غسل است.اند  غسل دانستهجمله فرايض 

 دومين فرض غسل رسيدن آب به ته موها و تمام پوست بدن است، چون پيامبر 
 گفت: 

وّر ّو ّ�ّهود دل ّّقّ ّ « عى ْىّ َاِّةى ّهَّقّود دل ّّ ِّ ف   ه ّشع ُى ّت 
ّ
بوداود والرتمذی وابن أرواه ( »ت

 . )ماجه

جنابتي است پس همه موهاي بدن را تر كنيد و بشوئيد زير هرموئي از مويهاي بدن «
 . »و تمام پوست بدن را پاكيزه نمائيد

و در لفظ ديگري آمده است: به حقيقت در زير هر موئي جنابتي وجود دارد، پس 
 گفت: موي را بشوئيد و پوست بدن را پاكيزه كنيد. و پيامبر 

َّاِّةف « ّّ ِّ ف ِ ن   َّ ّشع  ِّّ  ّمو ِض  . »ْىِعّم ِِِ  ّكّذد ّوّ�ّذد ِ ّن دّسارِ  ُا َِملّم  يّ  ّ ن  َّ
هركس در غسل جنابت جاي يك موي را ناشسته بگذارد در آتش دوزخ با وي «

 . »شود مي چنين و چنان
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آمد و با آن به دشمني  مي گفت: به همين جهت از موي سرم بدم علي بن ابيطالب 
احمد و ابوداود و ابن ماجه اين سخن حضرت (تراشيد.  مي برخاستم و او موي سر خود را

 .اند) علي را ذكر كرده
واجب است، چون ها  آن اگر آب غسل به زير و ته مويهاي بافته شده نرسد باز كردن

ها را بشوئيد و تركنيد) و (هركس جاي يك موي را ناشسته  گفته است: (موي پيامبر 
كه گفت: گفتم: اي رسول اهللا من عادت  روايت شده ك..) و اما آنچه از ام سلمه .بگذارد

 گفت:   را باز كنم؟ پيامبر ها  آن دارم كه موي سر را ببافم آيا براي غسل جنابت

�نّ « ِِ
ُّ  َ َِ ّعقٍِّ  دَاّ  ّهَّ ٍ ِِ َىّم َّ َ ّم رِّْعکِ ّلثٍّا�ف 

ّ
ن ت

ّ
 . »إَِّها يّمٍِکِ ْ

يزي سپس بر تمام بدن آب كند كه سه بار بر سر خود آب بر مي براي تو كفايت«
 . )مسلم در صحيح خود آن را روايت كرده است(. »بريزي آنوقت تو پاك شده اي

مقصود از آن وقتي است كه موي تنك و كم پشت باشد و بافتن آن مانع رسيدن آب 
 و به پوست بدن نشود. ها  آن به زير

 ح جمع بين ادلهگيرند و باصطال مي آنوقت همه احاديث در جاي خود مورد عمل قرار
 شود و تعارضي با هم ندارند.  مي

و  ها گوش و شستن تمام پوست بدن كه ظاهر و آشكار است حتي آنچه كه از سوراخ
دگر شكافها و البالي بدن و زير پوست حلقه آلت تناسلي مرد كه ختنه نشده و آن 

ود، ش مي قسمت از آلت تناسلي زن كه به هنگام نشستن براي قضاي حاجت آشكار
 . باشد مي واجب

واجب است، چون مانع رسيدن  ها ناخن و برطرف كردن مانيكور و الك انگشتان و
دهند و  مي شود به خالف حنا و رنگ كه تنها رنگ پوست را تغيير مي آب به پوست بدن

 شوند.  نمي مانع رسيدن آب به پوست

  غسل هاي سنت
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هللا گفتن)، و شستن دستان پيش غسل چند چيز است از جمله: تسميه (بسم ا هاي سنت
در ظرف آب كه دليل آن قبال در مبحث وضو گفته شد، و پيش از ها  آن از داخل كردن

 گفت:  كغسل وضوي كامل گرفتن، چون عايشه 

ولى دِب «    َّن رّعى
 
ّم ِ ّن دل َّ وئّ ى لِقّصل ِ ـِدذد دستّ  وىضى

ّ
َاِِّة َّوّّضأ  . )رواه الشيخان( .»َّ

گرفت  مي كرد همان گونه كه براي نمازش وضو مي هرگاه غسل جنابت  پيامبر «
 . »براي غسل نيز وضو ميگرفتند

(در وضويي كه  روايت كرده است كه پيامبر  همسر پيامبر  كبخاري از ميمونه 
 . »انداخت مي گرفت شستن پاها را بتاخير مي براي غسل جنابت

وضويش را به صورت كامل  قاضي حسين گفت: شخص مخير است بين اين كه
بگيرد يا شستن پاها را تا بعد از فراغت از غسل بتاخير بياندازد. چون هر دو روايت 

غسل آنست كه براي احتياط و خروج از خالفي كه  هاي سنتباشند. از جمله  مي صحيح
ي بدن كه ممكن است دست بكشد، و البالي بدن را كه ها قسمت وجود دارد به تمام

گيرند از قبي زير بغل و البالي چين و چروك پوست شكم و داخل  مي ارروي هم قر
شود كه به  مي را نيكو بشويد و دست بكشد، چون آنوقت اطمينان حاصل ها گوش ناف و

شود يك مشت آب  مي كه توصيه ها گوش تمام پوست بدن آب رسيده است بويژه داخل
ه زوايا و البالي آن برسد. و يكي بر دارد و به آرامي گوش را روي آن خم كند تا آب ب

به دنبال هم و پيش از خشك شدن  ها اندام غسل مواالت و شستن هاي سنتديگر از 
ي طرف راست بدن پيش از ها اندام اندام قبلي است. و يكي ديگر شستن ظاهر و باطن

 طرف چپ است كه اول از شستن سر سپس طرف راست و پس از آن طرف چپ شروع
 كند.  مي

داشت. كه متفق  مي در طهارت خود ابتدا كردن بطرف راست را دوست پيامبر چون 
عليه اصحاب صحاح است و روايت آن قبال يادآوري شد. يكي ديگر سه بار انجام دادن 

ي ها اندام مالد سپس مي شويد و سه بار بر آن دست مي شستشوي بدن است كه سرش را
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و اقتدا به وي سنت است كه آب  پيامبر  ديگر نيز به همين كيفيت. به جهت پيروي از
غسل كمتر از مقدار يك صاع (چهار من) و آب وضو كمتر از مقدار يك من نباشد، چون 

و يك مد آب  آمده است كه يك صاع آب براي غسل پيامبر  سفينةبه روايت مسلم از 

 كرد. و تجديد غسل سنت نيست چون در سنت نيامده و مي براي وضوي او كفايت
مشقت دارد، ولي تجديد وضو سنت است اگر با آن نمازي  خوانده باشد. چون ابو داود 

 گفت:  كه پيامبر اند  و غير او روايت كرده

َا�ف « َّ ّ ّل ى ّعق 
ّ
ِف ّكَّّب دبى َ

 ُ َى  ّم 
ّ
 . »ّ ن َّوّّضأ

هركسي در حال پاكي و با وجود داشتن  وضو، وضوي خود را تجديد كند خداوند «
 .»نويسد مي حسنه و نيكي را به حساب ويده 

و در اول اسالم براي هر نمازي وضوي جداگانه واجب بود كه اين وجوب نسخ 
گرديد و استحباب آن باقي ماند. و مستحب است كه در حال جنابت سر را نتراشد و 
. ناخن را نچيند و تا تمام اجزاي بدن پاك باشد، و بعد از طهارت بدين كار مبادرت ورزد

هَ إِالَّ اللَّ «و مستحب است كه بعد از فراغت از غسل بگويد:  دُ أَنْ الَّ إِلَ هَ يكَ ـأَشْ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هُ وَ

هُ  ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ أَشْ ، وَ هُ كرد و به جهت اقتداي به وي  مي چنين چون پيامبر  »لَ

 عمل مستحب است. 

 كشف عورت در غسل
غسل حرام است كه انسان با كشف عورت و برهنگي كامل در كشف عورت در  

حضور ديگران غسل كند و خود را بشويد، و كسي كه بدين عمل مبادرت كند بايد به 
فراخور حال او تعزير گردد و سكوت حاضران بر اين حال و او را به حال خود گذاشتن 

كوت كنند مرتكب گناه حرام است، و بر آنان واجب است كه او را منكر گرداند، اگر س
 گفت:  چون پيامبر  شوند مي گشته و آنان نيز تعزير

ورّ « ّى ِّ ّودلّهَ ِِ
 . »لعنت خدا بر نگاه كننده و نگاه شده باد« ».لّّعّن دبى دساّ
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در خلوت كشف عورت و برهنگي كامل جايز است ولي باز خود را پوشاندن بهتر 
است. هرگاه مردي به حمام عمومي داخل است، چون شرم و حيا از خداوند سزاوارتر 

شد بروي واجب است كه از چيزهائي كه برايش حالل نيست چشم فرو بندد و عورت 
خويش را از برهنگي مصون دارد در حضور كساني كه نظرشان به عورت وي حالل 

 :نيست. قرطبي در تفسير خود به هنگام تفسير آيه

َعلُوَن َ�ۡعلَُموَن مَ  ١ََِراٗما َ�ٰتِبَِ� ﴿ ُۡ  ].12 -11اإلنفطار: [ ﴾١ا َط
 . »دانند مي نويسند هرچه شما بكنيد مي فرشتگان مكرمي هستند كه اعمال شما را«

 روايت كرده است كه: 

ّم إِذد ّاّاّم دلهاّم رِر�اُ لّّعَّ ى ّمقًّلى « ّى ِّ ّن دل
ّ
ْ« . 
فرشته اي كه هرگاه مردي با برهنگي كامل و عورت كشف شده داخل حمام شد دو «

 .  »كنند مي او را نفرين و لعنتاند  بر او مأمور گشته
 گفت:  پيامبر  و به روايت حاكم از جابر 

ّّ ِِِهّئرف « ولى دلّهاِم إِ اِل اىاى ِّه  . »ّلِدٌم ّم دل
بر مردان حرام است كه بدون فوطه وارد حمام شوند، يعني بايد عورت خود را با «

 . »شانندفوطه و امثال آن بپو

 : ي سنت و مستحبها غسل

 در موارد زير غسل سنت است: 
 گفت:  غسل جمعه. چون پيامبر  -1

ّم دل«  يّو 
ّ
مى ـ  ّ ن  َّوّّضأ َّ  ْ

ّ
مى ْ  َ ِى ّم ّْال  َّ تّ ، ّوّ ِن دس  ا ّوَِع ّهت  ُّ َِ

ّعِة ّْ هى  . )رواه الرتمذی( »َى

موده و كار خوبي هركس در روز جمعه وضو گيرد و به جمعه برود به سنت عمل ن«
 .  »دهد و هركس غسل كند خيلي بهتر است مي انجام

 گفته است:  با توجه به آنكه پيامبر اند  و بعضي غسل جمعه را واجب دانسته
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» 
 
ّأ دل

ّ
م  ـّ ن  ْ َِ تّ  ِ ّ

ّعّة ّْقٍ  هى  . )رواه مسلم( .»َى

 . »هركس بخواهد به جمعه برود بايد غسل كند«
 ست و حديث: چون ظاهرا امر براي وجوب ا

َِّقمف « َى  
ه ُى ٌب ّم  ِّ ّعِة ود م ى دَىهى  َ  . )رواه الشيخان(. »سى

 . »غسل جمعه بر هركس كه محتلم شده و بحد بلوغ رسيده باشد واجب است«
شيخين (كند چون مقصود از محتلم شده شخص مكلف است.  مي اين وجوب را تاكيد

اين امر براي  اند: عه را رد كرده و گفته. و قول به وجوب غسل جماند) آن را روايت كرده
استحباب است، در نتيجه به همه ادله و احاديث عمل شده و تعارضي هم با يكديگر 

: گويد مي همان گونه كه كسي به كسياند  ندارند. و كلمه (واجب) را بر تاكيد حمل كرده
ه عمر بن حق تو بر من واجب است، يعني متأكد است و ضرورت دارد، و روايت شده ك

داخل شد،   كرد كه عثمان بن عفان  مي ايستاده بود و خطبه جمعه ايراد الخطاب 
عمر وي را صدا زد كه اين چه ساعت و چه وقت آمدن است؟ او گفت: من كار داشتم و 

 تا صداي اذان را نشيندم به خانه برنگشتم و تنها توانستم وضو بگيرم و بيايم. و عمر 
كند كه غسل جمعه  مي دي؟ و امر نكرد كه غسل كند. پس داللتنگفت: چرا غسل نكر

غسل را  كرد كه غسل كند و عثمان  مي واجب نيست، و اگر واجب بود به وي امر
كرد. وقت سنت بودن غسل جمعه از طلوع فجر صادق روز جمعه شروع ميشود  نمي ترك

انجام دهد بهتر است،  آن را تا نزديك رفتن به نماز جمعه و نزديك به رفتن نماز جمعه
چون مقصود آنست كه وقت ازدحام و انبوه مردم بوي عرق و بوي بد قطع گردد. چنانكه 
زود به نماز جمعه رفتن و غسل با هم تعارض داشته باشند مراعات غسل بهتر از زود 

 رفتن است، چون در وجوب غسل اختالف است. 
گفت: همواره پيامبر  معباس  غسل كردن براي عيد فطر و عيد قربان. چون ابن -2
 كرد و عمر و ابن عمر و علي  مي براي عيد فطر و عيد قربان غسل  نيز چنين 

و غسل عيدين  شوند مي عيدين چيزي است كه مردم براي آن جمع ةكردند. و صال مي
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بعد از سپيده دم و پيش از آن جايز است، و در آن خالفي نيست بنا بقول ارجح و مقصود 
 از فجر نيمه دوم شب است.  از پيش

غسل براي نماز استسقاء (طلب باران) و نماز كسوف و خسوف. چون در اينگونه  -3
كنند، پس همانند غسل جمعه غسل در اين مواقع نيز سنت  مي مواقع مردم تجمع پيدا

 است و به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت. 
 گفت:  ر غسل براي كسي كه مرده را شسته است. چون پيامب -4

َّّوّّضأ« ّقّ ى ّْقٍ  َّ م  ّوّ ن   َِ ِّتّ
اُ ّْقٍ  ّم ّ ٍَه َّ  . )رواه الرتمذی( ».ّ ن  ّس

 . »هركس ميتي را شست بايد غسل كند، و هركس جنازه را حمل كرد وضو بگيرد«
امر در اين احاديث از وجوب به استحباب مصروف شده چون در حديث ديگري 

 آمده است: 

ّمى « م  إِّن ّ ٍَه يِايّمى
ّ
قىو د ْ َِ  ِ ن ّ�

ّ
م  ْ َىمى  َ ِّ ِدُ ّْ ُِ و �ى َا هى َّ  . )رواه البيهقي( »م 

كند شما را كه دستتان را  مي مرده شما پاك است چون به وي دست زديد كفايت«
 .»بشوييد

 و همچنين در حديثي آمده است: 

» ّّ َّا ّ ن   مى ّوِ  َِ تّ  ِ َّ َّا ّ ن   مى دل ّهٍهّت ِّْه َه ِّ َّا �ى مى كى َِ تّ  ِ َّ   .)أخرجه اخلطيب( » 

 .»كردند نمي كردند و برخي غسل مي شستيم برخي از ما غسل مي مامرده را«
 و در حديث ديگري آمده است: 

قَىّهولى « َّ ٌم إِذد ّس  َ م  سى َِمى ِم ّ ٍه  َ م  ِ سى   )رواه احلاكم( ».لّّْا ّعقٍّمى

 . »هرگاه ميتتان را شستيد بر شما غسل واجب نيست«
غسل كافر وقتي كه اسالم بياورد. چون روايت شده است هنگامي كه قيس بن  -5

ابن أثال خواستند مسلمان شوند دستور داد كه غسل كنند، و آن را بر آنان  مةعاصم و ثما

واجب نكرد. چون جماعتي اسالم آوردند و به آنان امر نكرد كه غسل كند و چون اسالم 
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است و براي توبه از معصيت غسل واجب نيست مانند آوردن توبه و پشيماني از معصيت 
ديگر معصيتها. و اين براي كافري است كه در حال كفر جنب نشده باشد، اگر جنب شده 
باشد بعد از اسالم آوردن غسل او الزم و واجب است زيرا نيت غسل او در حال كفر 

 صحيح نبوده است. 
وش شده چون بهوش آيد براي غسل ديوانه هنگامي كه بهبود يابد و غسل بيه -6

اينكه احتمال دارد انزالي صورت گرفته باشد. شافعي گفت: هيچ ديوانه اي نيست مگر 
 اين كه انزال كند. 

لباس خود را  غسل به وقت احرام بستن. چون به روايت از زيد بن ثابت پيامبر  -7
و در اين عمل مرد براي احرام بيرون آورد و غسل كرد. ترمذي آن را روايت كرده است. 
 و زن و كودك با هم فرقي ندارند و براي همه غسل احرام سنت است. 

اگرچه زن قاعدگي يا حالت بعد از زايمان داشته باشد باز غسل احرام سنت است، 
چون اسماء دختر عميس همسر ابوبكر صديق در ذي الحليفه حالت بعد از زايمان برايش 

رد كه غسل احرام كند. مسلم آن را روايت كرده است. به وي امر ك پيش آمد و پيامبر 
تمييز هيچكدام در  بي عاقل و ديوانه و كودك صاحب تمييز و اند: بغوي و محاملي گفته

اين مورد با هم فرقي ندارند. اگر احرام گيرنده آب نيافت تيمم كند، و اگر آب داشت و 
و بگيرد چون آنچه كه مقدور و كرد بدان مقدار آب كه دارد وض نمي براي غسل او كفايت

 .شود نمي ممكن است با آنچه كه مقدور و ممكن نيست ساقط
خواست به مكه وارد شود  مي هرگاه مغسل براي دخول در مكه مكرمه. ابن عمر  -8

كرد و در روز به مكه مكرمه  مي شد آنگاه غسل مي ماند تا صبح مي »ذي طوي«شب در 
كرد. شيخين چنين روايت كردند. در اين كه  مي چنين :  پيامبر گفت مي شد و مي داخل

كند كه شخص احرام به حج يا احرام به  نمي غسل براي ورود به مكه مستحب است فرق
گفته است: كسي كه احرام نبسته  »أم«عمره بسته يا اصال احرام نبسته باشد. شافعي در 
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رام نبسته بود و مواد در سال فتح مكه اح است سنت است كه غسل كند، چون پيامبر 
 كرد، ولي براي ورود به مكه غسل كرد.  مي خوشبو استعمال

كرد، مالك آن را روايت  مي چنين مغسل براي وقوف در عرفه. چون ابن عمر  -9
حكايت كرده است. و چون عرفه محل تجمع مردم  كرده، و ابن الخل آن را از پيامبر 

 است.  است پس براي آن هم مانند جمعه غسل سنت
غير جمره عقبه كه به ها  غسل براي رمي جمرات و سنگ ريزه انداختن به جمره -10

وقوف در عرفه نزديك است. (و تازه براي وقوف در عرفه غسل كرده است) ولي وقت 
رمي جمرات ديگر از وقت دور است و چون وقت رمي جمرات ديگر بعد از زوال 

 ت شدت گرما است و مردم فراوان تجمعگيرد كه وق مي خورشيد از خط استوا صورت
 كنند.  مي

غسل براي طواف خانه كعبه كه شامل طواف القدوم و طواف اإلفاضه و طواف  -11
 الوداع (طواف به وقت ورود و طواف براي پراكنده شدن و طواف به وقت خداحافظي)

 شود، چون هر سه وقت تجمع مردم است.  مي
را گفته است، و غسل براي ورود به مدينه  غسل براي اعتكاف كه شافعي آن -12

ي رمضان ها شب طيبه كه نووي آن را در مناسك ذكر كرده است، و غسل براي هر يك از
كه عبادي آن را از حليمي نقل كرده است، و غسل براي تراشيدن موي زهار و شرمگاه كه 

فعي و خفاف در خصال آن را گفته است، و صاحب جمع الجوامع از جمله نصهاي شا
چيزهايي كه شافعي گفته نقل كرده كه او گفت: من دوست دارم بعد از حجامت و دخول 
حمام و بعد از هر كاري كه بدن را تغيير دهد و ضعيف كند غسل كنم چون غسل بدن را 

 بخشد.  مي نشاط و نيرو

 مسح بر خفين
روايت كرده است كه گفت:  مسح بر خفين جايز است چون مسلم از جرير 

. فقها »را ديدم كه ادرار كرد سپس وضو گرفت و خفين خود را مسح كرد سول اهللا ر«
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را اين حديث عجب آمد چون مسلمان شدن جرير بعد از نزول سوره مائده است، پس 
، شود نمي كند ناسخ مسح خفين مي آيه وضوء در سوره مائده كه داللت بر شستن پاها

 هد بود كه واجب است پاها را بشويد. بلكه مراد از آن براي غير صاحب خف خوا
و اما براي صاحب خف (برابر شرايط) آنچه فرض است مسح بر خفين است (يعني 

كساني كه مورد اعتبار هستند و  اند: اگر مسح نكرد اشكال ندارد). نووي و ديگران گفته
ر سخن ايشان جاي اعتماد است اجماع دارند بر اين كه مسح بر خفين در سفر و در غي

سفر بر اي نياز يا غير نياز حتي براي زن خانه داري كه پيوسته در خانه است و براي 
داند. حسن بصري  مي رود جايز است، و خدا بهتر نمي بيماري كه زمين گير شده و راه
 بر خفين خود مسح كه پيامبر اند  برايم نقل كرده گفت: هفتاد نفر از ياران پيامبر 

مسح بر خفين را از وي  و خارج از شمار از اصحاب پيامبر كرد. مردان بسيار  مي
  اند. روايت كرده

 شرط مسح بر خفين
 به دو شرط مسح بر خفين جايز است: 

خفين را تمام و كمال و بعد از طهارت و پاكي كامل پوشيده باشد. اگر يك پاي را  -1
وشيد، در شست سپس يك خف را پوشيد و بعد پاي ديگر را شست و خف ديگر را پ

اين حال بعد از باطل شدن وضو و در وضوي بعدي مسح بر خفين به جاي شستن پاها 
ريختم و چون وقت  مي گفت: آب وضو بر دست پيامبر  جايز نيست، چون مغيره 

ها ّْ�ِّ�  «آن رسيد كه پاهايش را بشويد خم شدم كه خفين او را در آورم گفت:  ُى ّاع

 ُِ ها َا ُى ها ّو ُى ى ا ّاقَ 
ّ
  .)رواه الشيخان( ».َِانِ ْ

را ها  آن را به پاكي پوشيدم و وقتي كهها  آن ها را بحال خود بگذار چون من آن«
 .»پوشيدم پاك بودند
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گفت: آيا بر خفين مسح  كه او به پيامبر  امام شافعي روايت كرده است از مغيره 

َّاِ «گفت:  كنم؟ پيامبر  ِّ ُِ ها َا ُى ا ّاقَّ
ّ
 .»ّ�ّعم  إِذد ْ

 . »را به پاكي بپوشيها  آن آري، هرگاه«
خف بايد صالحيت و شايستگي مسح كردن را داشته باشد كه براي اين امر چند  -2

 چيز الزم است:
خف بايد محل شستن فرض پاها را بپوشاند اگر كوتاه تر از محل فرض باشد  –الف 

ه شود مسح جايز نيست، چون در اين صورت آن قسمت كه پيدا است فرض است شست
و آن قسمت كه پوشيده شده واجب است مسح شود و هيچكس به جمع هر دو يعني 

 . باشد مي مسح و شستن رأي نداده است، پس غلبه با غسل و شستن است چون آن اصل
خف بايد به قدري محكم باشد كه بتوان با آن راه رفت بدان مقدار كه مسافر نياز  -ب

چون مسح رخصتي است براي نياز به پوشيدن آن  دارد در وقت فرود آمدن و كوچ كردن،
سه ها  آن به گونه اي كه بتوان بر آن راه رفت و رفت و آمد كرد، و حداقل راه رفتن به

ميل است كه غزالي چنين گفته است، و شيخ ابو محمد آن را به مسافت نماز قصر تعيين 
 كرده است و معتمد آنست. 

دان رفت، بدان جهت كه نازك و ضعيف است و اما خفي كه نتوان آن مقدار راه ب
نازك و امثال آن ساخته شده مانند جورابي كه مانع نفوذ آب هاي  مانند خفي كه از پارچه

نيست، يا بدان جهت كه سخت است مانند خفي كه از آهن ساخته شده يا از امثال آن در 
 اينگونه خفها مسح جايز نيست. 

نفوذ آب باشند پس اگر مانع نفوذ آب نباشند بنا خفين بگونه اي باشند كه مانع  –ج 
شود كه  مي جايز نيست، چون غالباً خفين به آنهايي اطالقها  آن به قول راجح مسح بر

 شود.  مي مانع نفوذ آب باشند،  و خفي كه درنصوص آمده است بر آن حمل
 است كه با مسح كرد چون ناپاكي مانع آنها  آن خفين بايد پاك باشند تا بتوان بر –د 

 نماز خوانده شود پس بر خف ناپاك مسح جايز نيست. ها  آن
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 مدتي كه مسح بر خفين جايز است
كسي كه در سفر نيست فقط يك شب و روز بر خفين مسح كند، (بعد از يك شبانه 

را پوشيد باز ها  آن را در بياورد و مجددا اگر با شرايط سابقها  آن روز به هنگام وضو بايد
توان مسح كند) و براي مسافر اين مدت سه شبانه روز است چون در  مي همان مدت

ِِ «گفت:  حديث ابوبكره آمده است كه پيامبر  اِْ
َّ ُِ رّّاّص لِق هى يّامف ّوّلّاِلى

ّ
ّن ، ثّّلثّّة َ

ّها ُِ
ِّ ّعقٍّ  َّ ه  َّ ن  

ّ
ْ  ِ ٍ ِّ ِّ ّْقِّ ّا اى ُّ َّ ُ ا ّوّل قُّة، إّذد ّ� ِهٍِم يّو  رواه ابن خزيمه وابن حبان ( ».ّولِق هى

 . )فی صحيحهام

براي مسافر سه شبانه روز و براي غير مسافر يك شبانه روز رخصت و  پيامبر «
ها  آن اجازه داد كه اگر طهارت گرفت و خفين را به پاكي پوشيد در وضوي بعدي بر

 .»مسح كند، به جاي شستن پاها
 ت: به روايت از صفوان بن عسال آمده است كه گف

ولى دِب « ّن ِ ن   َّن رّعى ُى يّامف ّوّلّاِلّ
ّ
اّهَّا ثّلثّّة َ ِّ ِّي ِا

 َ ن  ّ ّ�
ّ
ِف ْ

ِّ ِِ ّع َّا 
َا إِّذد كى ِى يّأمى

َّاِّةف  ّّ ، إِّ ِ ن   ، ّوّ ّئئِفف مف ، ّوّ َّو  لف  . )رواه النسائی والرتمذی( ».ِّو 

كرد تا سه شبانه روز خفين خود را  يم به ما امر بوديم پيامبر  مي وقتي كه در سفر«
در نياوريم مگر به خاطر غسل جنابت، و ليكن براي ادرار و مدفوع و خواب (يعني براي 

 . »آورديم نمي را از پاي درها  آن ها) تجديد وضو بعد از آن
و شرط است كه سفر براي ارتكاب معصيت و گناه نباشد، وإال بنابر قول راجح مدت 

 م و غير مسافر است. مسح او مسح مقي

 آغاز مدت مسح بعد از پوشيدن خفين
شود نه از وقت  مي وضويي بعد از پوشيدن خفين آغاز بي مدت مسح از زمان حدث و

چون مسح خود عبادتي است داراي وقت معين پس وقت آن از زمان  ها، آن پوشيدن
زمان پوشيدن  شود مانند نماز. داود ظاهري گفته است: مدت آن از مي جواز آن شروع
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شود. نووي گفته است: مختار سخن داود ظاهري است، چون مقتضاي احاديث  مي شروع
صحيح در اين مورد چنين است. پس اگر كسي در حال مسافرت مسح كرد و سپس 
سفرش تمام شد، يا در حال حاضر و غير مسافرت مسح كرد سپس به سفر رفت، بايد 

به پايان ببرد، چون مسح عبادتست و سفر و مدت مسح غير مسافر را در هر دو حال 
حضر در آن با هم جمع شده كه غلبه با حكم حضر است نه سفر. همان گونه كه اگر نماز 
را در حال حضر و غير مسافرت شروع كند سپس به مسافرت برود براي او جايز نيست 

است و  نماز قصر و شكسته بخواند به جهت تغليب حضر بر سفر (وقت نماز فرا رسيده
رود در اين حال  مي او نمازش را نخوانده است سپس هنوز وقت نماز باقي است به سفر

بايد نماز را كامل بخواند). اگر مسافري شك كرد در اين كه مسح در حضر يا در سفر 
 كند چون حضر اصل است.  مي صورت گرفته است، بر مبناي حضر اقدام

 چگونگي و كيفيت مسح بر خفين
آنست كه نام مسح بر آن اطالق گردد از قسمت فوقاني خف. چون در حداقل مسح 

وّل دِب «آمده است:  حديث مغيره  يتى رّعى
ّ
اِ  ّرْ ِّ ِِ دَى ُِ ِى ّم ِا َّ محد أرواه ( ».يّه

 . )بوداود والرتمذیأو
 .»كرد مي را ديدم كه قسمت ظاهري خفين را مسح پيامبر «

 يين خفين را مسح كرد چون مغيره بن شعبه مسح كامل خفين آنست كه باال و پا
 گفت: 

وّل دلقّ « ّن رّعى
ّ
 ـّ ْ

 
ّ دل م 

ّ
ْ ِّ َّ ا دب عقٍ  وعقم ّم ّّ قّ ى ـِ   ِّ ع 

ّ
فه ّوْ  ». خى

 . »را مسح كردها  آن باالي خفين و باطن و پايين پيامبر «
كيفيت مسح بدينگونه است كه دست چپ را زير پاشنه و دست راست را بر پشت 

گشتان پا بگذارد كه دست را به طرف ساق پا تا آخر بكشد و دست چپ را به سوي ان
 را باز نگه دارد.  ها دست انگشتان پا بكشد و انگشتان



 79 غسل

 كند مي آنچه مسح بر خفين را باطل
 شود:  مي مسح خفين با سه چيز باطل

بيرون آوردن هر دو خف يا يكي از پا، يا اين كه خف صالحيت پوشيدن را  -1
كند بلكه  نمي داشته باشد به علت پاره شدن يا نازك شدن كه در آن صورت مسح كفايتن

را در ها  آن بايد پاها را شست. يعني كافي است در آن صورت تنها پاها را بشويد، اگر
 حال وضوي كامل و پاكي پوشيده بود، وإال بايد از نو وضو بگيرد. 

مسافر و سه شبانه روز براي مسافر انقضاي مدت مسح يك شبانه روز براي غير  -2
را برابر شرايط پيش بپوشد، ها  آن شود و بايد از نو مي كه با گذشت آن مدت مسح باطل

 همان گونه كه در حديث صفوان آمده است. 
، به خاطر همين گردد مي هرگاه غسل براي صاحب خفين واجب گردد مسح باطل

در خف بشويد بايد براي آن را  تواندحديث صفوان. اگر پايش در خف آلوده گردد و ن
، و اگر بدون كندن خف بتواند آن را گردد مي شستن پايش خف را در آورد و مسح باطل

 گردد. نمي بشويد پايش را بشويد و مسح باطل





 
 
 

 تيمم

کَ فُالنٌ باخلري«تيمم در لغت عرب به معني قصد است.  مَ . يعني او قصد تو كرد به »يَمَّ

 خير. شاعر گفت:

مـــــتُكم ملـــــا فقـــــدتُ أُولـــــی النُّهـــــیتي  مَّ
 

ـــــاء تـــــيمم بـــــالرتاب  ـــــن مل جيـــــد م  وم
 

 چون خردمندان نيافتم تيمم و قصد شما كردم. آري هركس نيابد با خاك تيمم«
 . »كند مي

تيمم به معني قصد استعمال شده است. و در اصطالح شرع تيمم به معني رساندن 
 شود.  مي كه گفتهخاك پاك به صورت و دستان است با شرايط خاصي 

 :دليل جواز تيمم قرآن و سنت نبوي و اجماع امت است. خداوند گفت

ا َطّيِٗبا ََ ﴿ ٗۡ واْ َماٗٓء َيَتَيّمُمواْ َصعِي ُۡ ِ
ََ ْ ٱََلَۡم  ُحوا ََ يُ�مۡ  ۡم ِۡ يۡ

َ
 ].43النساء: [ ﴾بِوُُجوهُِ�ۡم َو�

ر چهره و هرگاه) آب (براي طهارت) نيافتيد با خاك پاك تيمم كنيد و (آن را) ب«(
 . »دستان خودتان بماليد و با آن مسح كنيد

چنين  ميعني اگر بيمار شديد و يا در سفر بوديد و آب نيافتيد تيمم كنيد. ابن عباس 
 گفت:  گفته است. و پيامبر 

وردُ « ُى َّ ا  ََُّى  ِ ادُ ّوَى َِ  َ ر ضى ّم
ّ
ّ دأل َِ ِعقّت   . )رواه مسلم( ».ّى

و خاكش پاك و پاك كننده  باشد مي ي عبادتهمه روي زمين براي من مسجد و جا«
 . »است

ضابطه جواز تيمم: ضابطه و طريقه جواز تيمم و استفاده از آن، عجز و ناتواني از 
استعمال آب است به طور حسي يا شرعي، و اين عجر و ناتواني اسباب و موجباتي دارد، 

 از جمله مسافرت است كه براي مسافر چهار حالت وجود دارد: 
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 يقين كند كه در پيرامون او آب نيست و در اين حال نيازي به جستجو و طلب -1
 فايده است.  بي ، چون در اين حال جستجو عبث وباشد مين

احتمال وجود آب را در پيرامون خود بدهد كه در اين حال بر وي واجب است  -2
زماني كه جستجو و طلب كند. چون تيمم، طهارت هنگام ضرورت و ناچاري است و تا 

 كه امكان طهارت با آب باشد اين ضرورت و ناچاري نيست. 
اين كه يقين داشته باشد كه پيرامون او آب وجود دارد، اگر آب در مسافت و  -3

 فاصله اي باشد كه مسافران براي چراندن چهارپايان يا جمع آوري هيزم در آنجاها پخش
لب آن باشد و تيمم جايز بر او واجب است كه آب را جستجو كند و در ط شوند مي

 نيست. و اگر آب در فاصله اي دور باشد كه اگر در طلب و جستجوي آن باشد وقت
كند، چون در اين صورت فاقد آب است و اگر انتظار  مي گذرد در اين صورت تيمم مي

 شد.  نمي بود ديگر هيچ وقت تيمم جايز مي كشيدن براي آب با خروج وقت واجب
يكن ازدحام مسافرين بگونه اي باشد كه مانع رسيدن او به آب آب موجود باشد ل -4

باشد قول راجح آنست كه تيمم كند، چون به طور محسوس عاجز است و اعاده نماز هم 
 الزم نيست. 

 يكي ديگر از اسباب تيمم بيماري است، و بيمار هم سه حالت دارد: 
وي يا خوف از اين كه با استعمال آب خوف جان يا خوف از دست دادن عض -1

 كند.  مي دست دادن منفعت يك عضوي داشته باشد، كه چنين بيماري تيمم
بيمار خوف افزايش بيماري و كثرت درد و رنج بيماري يا خوف پديد آمدن عيبي  -2

زشت مانند سياه شدن عضو ظاهري چون صورت و غير آن را داشته باشد كه اين نوع 
 ح. كند بنابر قول راج مي بيمار هم تيمم

بيمار خوف زشت شدن اندك، مانند اثر آبله يا خوف سياه شدن اندك يا خوف  -3
ي ظاهري داشته باشد كه در اين حال برايش تيمم جايز ها اندام زشت شدن بسيار در غير

 نيست. 
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تواند بر شناخت و تجربه خويش در اين كه اين بيماري مخوف است يا خير،  مي بيمار
تواند به قول طبيب و پزشكان حاذق  مي باشد اعتماد كند. و اگر تجربه داشته و آگاه

 مسلمان بالغ عادل نيز اعتماد نمايد. چون خداوند وضو را واجب كرده است از آن عدول
مگر به قول كسي كه قول او مورد قبول است، و خداوند قول كافر و فاسق را  شود نمي

 هم باشد قبول است. لغو كرده است و قول يكنفر در اين مورد اگر چه زن 

 شرايط صحت تيمم
 براي صحت تيمم شرايطي هست از جمله: 

 :گويد مي دخول وقت نماز، چون خداوند -1

﴿ ََ ِ ِ ٱَِِاا ُ�ۡمُتۡم ِ ْ ٱََ  سّصلَٰوة لُوا َِ ََ  ۡغ ِ يَُ�ۡم ِ ِۡ يۡ
َ
ْ ٱوَ  سَۡمَراَِقِ ٱوُُجوَهُ�ۡم َو� ُحوا ََ بُِرُءوِسُ�ۡم  ۡم

 ََ ِ رُۡجلَُ�ۡم ِ
َ
� ََۡكعۡ ٱَوَ نُتۡم ُجُنٗبا ََ  بَۡ�ِ َُ ْۚ ٱ�ن  ۡٞ  ّطّهُروا َح

َ
ۡو َجآَء َ

َ
ٍر َ َُ ٰ َس ۡو َ�َ

َ
َ ٰ ََ نتُم ّمۡر َُ �ن 

ُتُم  ََۡغآ�ِِط ٱّمِنُ�م ّمَِن  َۡ ۡو َ�َٰم
َ
آءَ ٱَ ََ ِ ا َطّيِٗبا َنّ ٗۡ واْ َماٗٓء َيَتَيّمُمواْ َصعِي ُۡ ِ

ََ   ].٦ة: املائد[ ﴾ََلَۡم 
....با خاك .را بشوئيد هايتان ي بخوانيد) و به نماز بايستيد چهرههرگاه (خواستيد نماز«

 . »پاك تيمم كنيد
و قيام به نماز و ايستادن براي نماز بعد از دخول وقت خواهد بود. وضو پيش از فرا 

چنين كرده است، و تيمم براي ظاهر آيه  رسيدن به وقت نماز جايز نيست، چون پيامبر 
  تا وقت نماز فرا نرسيده باشد جايز نيست و چون پيامبر ماند كه  مي بر حال خود

 گفت: 

قٍّّتى « ّّ اّرّ�َ ِإ دلّصل ى ّ�ٍّّهّهتى ّو
ّ
َّها ْ  َ

ّ
و رد ْ ُى َّ ا  دُِى ادُ ّوَِى َِ  َ ر ضى ّم

ّ
ّ دأل َِ ِعقّت    ».ّى

 .)رواه مسلم( 

 زمين براي من جاي سجده و عبادت قرار داده شده است هرجا باشد، و خاك براي«
كنم و  مي من پاك كننده شده است، هرجا باشم وقت نماز فرا رسد و آب نباشد تيمم

 .»خوانم مي همانجا نماز
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، و به عالوه شود نمي آيد كه اگر وقت نماز فرا نرسد تيمم واجب مي از اين حديث بر
تيمم طهارت ضرورت و ناچاري است و پيش از فرا رسيدن وقت نماز ضرورتي بدان 

 نيست. 
ر جستجوي و طلب آب باشد، چون خداوند فرموده است: اگر آب نيافتيد تيمم د -2

كنيد. خداوند بعد از نيافتن آب دستور تيمم داده است و نيافتن آب پس از طلب و 
شود. پس كسي كه اراده تيمم كردن دارد بايد شخصا در طلب  مي جستجوي آن معلوم

كند اگر مورد  مي ي وي كفايتآب باشد، و اگر اجازه دهد طلب ديگري هم به جا
اطمينان باشد. كيفيت طلب آب بدينگونه است كه اول در كاروان خود دنبال آب بگردد 

 چون ممكن است در ميان كاروان آب باشد و او نداند. 
اگر در ميان كاروان آب نيافت و در جاي دشت و همواري بود راست و چپ و جلو 

حال و محلي است كه سبزه و اجتماع پرندگان  و عقب خود را برانداز كند، و اين در
باشد. و اگر زمين هموار نباشد بلكه بلندي و پستي داشته و ناچار از جستجو و تفتيش 
باشد، اگر در جستجوي آب خوف جان يا مال خود داشته باشد اين جستجو واجب 

 كند.  مي نيست و تيمم برايش مباح است چون اين خوف تيمم را مباح
جان و مال نداشته باشد بايد تا جايي به دنبال آب برود كه اگر از ياران و  واگر خوف

همسفرانش استمداد طلبيد صدايش را بشنوند و فريادش بدانان برسد حتي اگر مشغول 
كند: چه كسي آب دارد؟ و بر او  مي هم باشند. اگر رفيقاني با وي باشند از آنان سوال

رد مگر اين كه به بهاي آب براي هزينه رفت و واجب است كه براي وضو و غسل آب بخ
 برگشت سفر نياز داشته باشد. 

و اگر بهاي آب از قيمت معمولي و مثل خود در آن حال گران تر ولو اندك باشد به 
 قول راجح بر او واجب نيست آب بخرد. 

ن تواند از آ نمي يابد و مي استعمال آب متعذر و دشوار باشد، مانند كسي كه آب را -3
 استفاده كند، به علت بيماري يا خوف به جاي ماندن از همسفرانش كه دچار ضرر و زيان
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شود يا اين كه به علت تشنگي بدان آب نياز دارد يا همسفرانش يا حيوان محترمي در  مي
زمان حال يا آينده به علت تشنگي بدان نياز دارند. اگر مردي بميرد و آب داشته باشد و 

كنند  مي نوشند، و او را به جاي غسل تيمم مي ش تشنه باشند آن آب رارفيقان و همسفران
تواند آب را به زور و  مي دهند. كسي كه تشنه باشد مي و بهاي آب را جزو ميراث او قرار

قهر از همسفرش بگيرد اگر او خود بدان آب احتياج نداشته باشد، ولي بايد بهاي آبي كه 
، ليكن اگر صاحب آب خود بدان احتياج داشته باشد بزور از وي گرفته است را بپردازد

حالل نيست كه آب را به زور از وي گرفت چون صاحب هر چيزي خود بيشتر استحقاق 
 آن را دارد. 

خاك تيمم بايد پاك بوده و گرد و غباري داشته باشد كه بر چهره و دستان بنشيند،  -4

ا طَ ﴿ :گويد مي چون خداوند ٗۡ ْ َصعِي پس با خاك پاك [و نرم و غباردار] « .﴾ّيِٗباَيتََيّمُموا
 . »تيمم كنيد

كه صعيد طيب به معني خاك پاك است، اگر چه لفظ (صعيد) خاك و هر چه روي 
اين مجمل را بيان كرده و گفته  شود، ولي پيامبر  مي زمين و راه باشد همه را شامل

ي زمين برايم محل رو«. و »كند اگر آب نباشد مي كفايتتو را  تراب و خاك«است: 
 . »سجده و عبادت و خاك زمين برايم پاك كننده قرار داده است

بعد از ذكر زمين، خاك را ذكر كرده است تا اشاره باشد به اين كه فقط خاك  پيامبر 
روي زمين براي تيمم و طهارت اختصاص دارد، و اگر طهارت به خاك اختصاص 

. چون »پاك كننده قرار داده شده است زمين برايم محل سجده و«فرمود:  مي نداشت
گفت: مراد از  منمايد. و ابن عباس  مي كند و تفسير مي معني قرآن را بيان سخن پيامبر 

گفت: خاكي  روياند. و ابن مسعود  مي (صعيد) آن خاك كشاورزي است كه گياه را
فت: است كه غبار داشته باشد. و امام شافعي كه در لغت عرب سخن وي حجت است گ

 (صعيد) هر خاكي است كه غبار داشته باشد. 
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و شرط خاك غبار آلود آنست كه پاك باشد. چون (طيب) در آيه تيمم به معني پاك 
برد و حالل و پاك باشد،  مي شود كه نفس از آن لذت مي است، و (طيب) بر چيزي اطالق

و اين كه در . باشد مي و آنچه كه با خاك تناسب دارد معني اخير يعني (پاك) بودن
حديث آمده بود كه: (خاك آن پاك و پاك كننده است) بر آن داللت دارد. به عالوه آب 
نجس براي وضو جايز نيست، پس در مورد بدل و عوض آب هم كه خاك است اگر پاك 

 نباشد جايز نيست. 

 تيممفرايض 
 فرايض تيمم چهار چيز است: 

 چه به كارها اعتبار و جهتبه حقيقت آن«نيت تيمم به خاطر حديث نبوي: -1
. و چگونگي نيت تيمم آنست كه نيت و قصد و اراده مباح شدن »بخشد نيت است مي

 وضويي او برطرف بي كند، چون حدث و نمي نماز كند و نيت رفع حدث كفايت
 –چگونه با يارانت نماز خواندي «گفت:  به عمرو بن عاص  . چون پيامبر شود نمي

 كرد مي .  اگر تيمم رفع حدث»ال آنكه تو جنب بودي؟و ح –پيشنمازشان شدي
با تيمم نماز را مباح كرد و طلب مباح بودن  . بلكه پيامبر »و تو جنب بودي«گفت:  نمي

 آن را كرد. پس تيمم كننده چون نيت مباح شدن نماز كند چهار داللت دارد: 
 كند و مي ا مباحاول اين كه: نيت مباح شدن فرض و سنت را با هم كند كه هر دو ر

تواند سنت را پيش و بعد از فرض ادا كند و در وقت نماز و خارج وقت نيز به انجام  مي
 سنت مبادرت كند. 

دوم اين كه: نيت مباح شدن نماز فرض كند، در اين حالت نماز فرض و نماز سنت 
 پيش از و بعد از فرض برايش مباح است، چون نماز سنت مندرج در نماز فرض است. 

سوم اين كه: تنها نيت مباح شدن نماز سنت كند كه بنا به قول راجح در اين حالت 
خواندن نماز فرض برايش مباح نيست، چون نماز سنت تابع نماز فرض است و نماز 

 .شود نمي فرض تابع نماز سنت
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چهارم آنست كه: تنها نيت مباح شدن نماز كند، و او حكم كسي را دارد كه نيت نماز 
 باشد، و حكم حالت سوم را دارد.  سنت كرده

مسح كردن صورت رخسار و مسح كردن هر دو دست تا آرنج با خاك پاك.  -3و 2

ْ ٱََ ﴿ فرمايد: مي چون خدا ُحوا ََ يُ�م ۡم ِۡ يۡ
َ
چهره و دستان « ].٦ة: املائد[ ﴾بِوُُجوهُِ�ۡم َو�

 . »خود را مسح كنيد
ي وضو حكم ها اندام بديهي است كه تيمم بدل و عوض وضو است، پس در تجديد

بود پس در تيمم نيز چنين  ها آرنج آن را دارد، و بيان شد كه در وضو شستن دستان تا
مسح كرده است. چون به روايت ابن  ها آرنج نيز عمال دستان را تا است. و چون پيامبر 

 گفت:  پيامبر  معمر 

ٌَّة « ِ ، ّوّض   ّ ٌَّة لِق ّو ََّّاِن: ّض  ِ دّقٍّّهمى ّض  ّهّها   ِ  دل ِه
ّ
ّّاي ِن إَِ

 . )رواه احلاكم وأثنی عليه( ».لِقٍ 

 تيمم دوبار دست به خاك زدن است يك بار براي صورت و يك بار براي دستان تا«
 . »ها آرنج

باشد چون بدل و عوض آنست. و در قول قديم  ها آرنج و به قياس بر وضو هم بايد تا
به عمار  كند، و به سخن پيامبر  مي كفايت شافعي آمده است كه مسح كف دستان تنها

َىّم ّضّّ  ٍَِّّاي ِ  «استدالل كرده  است كه گفت:  ّذد  َّ ُّ ّل ٍَِّّاي ك  و  ن  ّ�هى
ّ
ٍك ْ ِِ إّ�ّها يّم 

ُّ ى   ّ ٍ ِ  ّوّو ِّ ِّ ّك ُِ ا ِّ ِّهِا، ّو
 
ّهاّل ّمّ دل ْه ِّ دل َّ َىّم ّم َُّة ّودِلّاُ ،  ر ّض ّض 

ّ  
هو حديث ( ».دأل

 . )حيح رواه الشيخانص

كند كه با زدن دستان به خاك چنين بگوئي، سپس دستان خود را يك  مي ترا كفايت«
بار به زمين زد سپس با دست چپ به دست راست و قسمت ظاهري هر دو كف دست و 

 .»صورتش را مسح كرد
و امام شافعي گفته است: هرگاه حديثي صحيح باشد از آن پيروي كنيد و آنست 

ن (چه گفته باشم چه نگفته باشم) و حال آنكه اين حديث صحيح است. نووي مذهب م
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گفته است كه: اين نظر (مسح كف دستان تنها) از نظر دليل قويتر و به ظاهر سنت صحيح 
 نزديكتر است. 

مراعات ترتيب است كه تقديم مسح صورت بر مسح دستان واجب است. چون  -4
به وضو است و در آوردن انگشتري واجب  تيمم طهارت است در دو عضو، پس شبيه

رود به خالف وضو كه در آوردن انگشتري در  نمي است، چون خاك و غبار به زير آن
 وضو واجب نيست اگر آب به زير آن نفوذ كند. 

 تيمم هاي سنت
تيمم سه چيز است: تسميه (بسم اهللا گفتن) وتقديم دست راست بر دست  هاي سنت

پشت سر هم انجام دادن اعمال تيمم. به علت همان داليل كه چپ در مسح، و مواالت و 
در مبحث وضو گذشت، و به قياس بر وضو. و سنت است كه از باالي چهره مسح 
صورت را آغاز كند، و غبار كف دستان را سبك گيرد، و در اولين دست زدن به خاك، 

 بين انگشتانانگشتان دست را باز و جدا از هم نمايد، و بعد از مسح هر دو دست 
خالل كند و تا مسح تمام نشود دست را از روي اندام مسح برندارد. چون بعضي  ها دست

 دانند كه نبايد دست بردارد تا تمام نشود.  مي آن را واجب

 كند مي آنچه كه تيمم را باطل
 شود:  مي تيمم با سه چيز باطل

 ت كه نماز را مباحاول: نواقض وضو نواقض تيمم نيز هستند، چون تيمم طهارتي اس
 شود.  مي وضويي باطل بي كند پس همچون وضو با حدث و مي

دوم: ديدن آب در غير وقت نماز، پس هرگاه تيمم كرد و پيش از وارد شدن در نماز 
 گفت:  ، چون پيامبر گردد مي آب را ديد تيمم او باطل

» 
 
ورى دل ُى َّ ٍهّب  َّ ِقِم ّواِن  لّم  ـإِّن دلّصِعٍّا دل  َ ّا دل ّهاّ  ـّ ي هى ّّ ّ ِعِّْا ّْ�ِّذد ّو ا  دل ّهاّ  ّعق  َِ

َّ ى  َّ ى َّّقّ ىِه حهأرواه ( .»ّْقٍ   . )محد والرتمذی وصحّ
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شود اگر چه ده سال آب نيابد پس  مي خاك پاك براي مسلمان پاك كننده محسوب«
 . »هرگاه كه آب را يافت با آن خود را بشويد و پوست خود را با آن پاك كند

ر آب را ديد و براي استعمال آن مانعي وجود داشت، مانند اين كه تشنگي بدان نياز اگ
داشته باشد يا مانعي براي وصول به آن وجود داشته باشد، مانند وجود حيوان درنده اي 
 در نزد آب يا وجود دشمن در آنجا و موانعي از اين قبيل، در اين صورت تيمم او باطل

گردد، اما چنانچه در  نمي مانع صحت تيمم و نماز خواندنش، چون اين چيزها شود نمي
شود و نه تيمم او، چون با شروع نماز  مي اثناي نماز آب را مشاهده كند، نه نمازش باطل

مقصود او حاصل شده است. همان گونه كه اگر كسي شروع كرد به پرداختن كفاره روزه 
 ا آزاد كند. يابد، بر وي الزم نيست كه برده ر مي سپس برده اي

كند: مرتد شدن و خارج شدن از اسالم است، چون ارتداد  مي سوم كه تيمم را باطل
باطل كننده اعمال عبادتي و ضايع و تباه كننده پاداش است، و تيمم هم عبادت است پس 

 شود.  مي باطل

 )مسح بر جبيره (تخته شكسته بندي، باند و پانسمان
وستن استخوان شكسته، بر عضو و اندام شكسته جبيره چيزي است كه براي به هم پي

شود، مانند چوبهاي مخصوص و گچ و نوار مخصوص باند پيچي و پانسماني كه  مي نهاده
چنين شخصي گاهي نيازي به گذاشتن جبيره بر اندام  ها. آن بندند و امثال مي زخم را بدان

تواند به  مي ياز داشت يابيمار و آسيب ديده ندارد و گاهي نياز دارد، هرگاه به جبيره ن
تواند، اگر بتواند آن را بردارد واجب است كه آن را  نمي وقت طهارت آن را بردارد يا

ي ها اندام بردارد و محل آسيب ديده و اندام سالم را بشويد، وإال اگر محل آسيب ديده در
م و وضو باشد بايد به جاي شستن آن اندام و به عوض آن تيمم كند، يعني اندام سال

شويد و اگر شستن محل آسيب ديده ممكن نباشد فقط محل  مي آسيب ديده هر دو را
 كند.  مي شويد و به جاي محل آسيب ديده تيمم مي سالم را
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و اگر نتواند جبيره را بردارد مگر با تحمل ضرر، در آن صورت مكلف به برداشتن آن 
هاي  د حتي زير كنارهنيست، ليكن بر وي واجب است كه قسمت سالم اندام را بشوي

كشد و  مي جبيره را اگر ممكن باشد سپس با دست خيس و تر شده با آب بر جبيره دست
آمده است كه مردي  كند. چون در حديث جابر  مي كند و آنگاه بر آن تيمم مي مسح

مورد اصابت سنگي قرار گرفت كه سر او را شكست، سپس او محتلم شد و از ياران خود 
توانم به جاي غسل تيمم كنم و رخصت تيمم دارم؟ گفتند: ما براي  مي من سوال كرد آيا

يابيم در حاليكه آب در دسترس تو هست و تو بر آن قادر  نمي تو چنين رخصتي را
رسيديم به وي خبر داده شده  هستي، آن شخص غسل كرد و مرد، چون ما نزد پيامبر 

 بود كه گفت: 

» 
ّ
َ ، مى دبى ُى ن ّ�َّقىولى ّ�َّقّ

ّ
 إَِّها َن ّيّمٍِِ  ْ

ؤدلى َّ َّها ِشِا ى دلّعل دل ِّ ود ّْ قّهى ع  َّ لود ِإذد لّم 
ّ
 ّعأ

ّّ
ّ

ِالِ  َّ ّّ  ِّ ّم عائِ َِ  ِ ِّ ّعقٍِّ  ّوّ� َّ ه  َّ َىّم  ِ ِلِ   ّى ع ِصّ ّم  َّ و 
ّ
َّّهّهّم ّو�ّع ِصّب ْ بوداود و أرواه ( ».َّ

  )ابن ماجه والدار قطنی

دانستند سوال نكردند و نپرسيدند؟  نمي را بكشد چرا وقتي كهاو را كشتند خدا آنان «
به حقيقت درمان ناداني پرسيدن است، براي آن شخص سرشكسته كافي بود كه تيمم كند 
و سرش را باند پيچي نمايد و زخمش را محكم بندد سپس روي باند و جبيره مسح كند 

 . »ي سالمش را بشويدها اندام و باقي
نب باشد او مختار و مخير است بين اين كه اول غسل كند سپس اگر صاحب جبيره ج

وضويي داشته  بي تيمم، يا اول تيمم كند سپس غسل. و اگر جنب نباشد و حدث اصغر و
باشد نبايد از عضوي به عضو ديگر برود تا اين كه طهارت عضو اولي بوسيله تيمم تمام 

ي چهارگانه ها اندام مشود، چون در وضو مراعات ترتيب واجب است. و اگر تما
كند چون با  مي كفايتها  آن وضويش زخمي باشد، در اين صورت يك تيمم براي همه

شود  مي ترتيب هم ساقط شده است. سپس بايد به اين نكته توجه ها اندام سقوط غسل 
كه پيش از گذاشتن جبيره بايد محل آن پاك باشد، چون طهارت حدث اصغر و حدث 
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كردن ناپاكي است همان گونه كه قبال بيان شد هرگاه بدون پاك كردن  اكبر ازاله و برطرف
محل آسيب جبيره نهاده باشد بعد از بهبودي و شفا بايد نماز را قضا كند. و اين وقتي 
است كه به گذاشتن جبيره نياز باشد، هرگاه نيازي به گذاشتن جبيره نباشد ولي از خيس 

 ايجاد گردد به قدر امكان محل سالم راشدن محل زخم ترس داشته باشد كه ضرري 
شويد و بر او واجب است كه تيمم كند و در آن هنگام مسح محل بيماري و جراحت  مي

 واجب نيست. 

 واجب استاي  فريضه تيمم براي هر نماز
كنيم، قبال دانستيم  مي قبال مراتب نيت در تيمم را بيان كرديم و اينك داليل آن را بيان

شود و بهترين دليل بر اين ادعا، آيه وضو  مي نها يك نماز فريضه گزاردهكه با يك تيمم ت
 :و تيمم است

﴿ ََ ِ ِ ٱَِِاا ُ�ۡمُتۡم ِ ْ ٱََ  سّصلَٰوة لُوا َِ ََ  ۡغ ِ يَُ�ۡم ِ ِۡ يۡ
َ
ْ ٱوَ  سَۡمَراَِقِ ٱوُُجوَهُ�ۡم َو� ُحوا ََ بُِرُءوِسُ�ۡم  ۡم

 ََ ِ رُۡجلَُ�ۡم ِ
َ
� ٱَوَ نُتۡم ُجُنٗبا ََۡكۡعبَۡ�ِ َُ ْۚ ٱََ  �ن  ۡٞ  ّطّهُروا َح

َ
ۡو َجآَء َ

َ
ٍر َ َُ ٰ َس ۡو َ�َ

َ
َ ٰ ََ نتُم ّمۡر َُ �ن 

ُتُم  ََۡغآ�ِِط ٱّمِنُ�م ّمَِن  َۡ ۡو َ�َٰم
َ
آءَ ٱَ ََ ِ ْ  َنّ واْ َماٗٓء َيَتَيّمُموا ُۡ ِ

ََ  ].٦ة: املائد[ ﴾ََلَۡم 
 . »....تا آخر آيه.هرگاه (اراده نماز خواندن كرديد)«

يه وضو و تيمم را براي هر نمازي واجب كرده است، و در آغاز مي بينيم كه اين آ
بايست براي هر نمازي وضو گرفت. سپس وضو از اين ترتيب  مي اسالم چنين بود كه

 عمال با يك وضو بيش از يك نماز خواند:  خارج شد چون پيامبر 

و ف ودِلاف « قّود�ف ِِوىضى ّّ ِِ ّخّا  َ ِّ ّا يّوّم دل ّّ  . )ث صحيح رواه ابن عمرحدي( »ّْ�َِّ ى 

  .»او در روز فتح مكه پنج نماز فرض را با يك وضو به جاي آورد«
 گفت:  مپس تيمم به مقتضاي آيه بر حال خود ماند. و ابن عباس 

» ّّ ّ ِِاقهٍّّهم إِ
ن ّ يىّصاه

ّ
َِّة ْ َّ َُّة ودِلا ُ  ِ ّن دل  . »ّ ََىو

 . »ا يك تيمم خوانده نشودسنت بر اين بوده كه جز يك نماز فريضه ب«
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بر  صحابي وقتي گفت: سنت چنين است، مقصود سنت و طريقه اي است كه پيامبر 
 آمده است كه او گفت:  مآن بوده است. و به روايت بيهقي از ابن عمر 

ل ف ّواِن لّم  �ى ِاث  « ّّ ه  ُى  بايد براي هر نمازي شخص تيمم كند اگر چه«. »يّتٍّّّهمى ِل
 . »ي و حدث برايش پيش نيامده باشدوضوي بي

تواند هر اندازه كه دلش بخواهد نمازهاي سنت بخواند چون  مي و با يك تيمم شخص

تكبرية همه نمازهاي سنت در حكم يك نماز هستند، به دليل اين كه اگر براي يك ركعت 

يف تواند تا يكصد ركعت آن را ادامه دهد و برعكس نيز، و چون تكل مي گفت، التحريم

تيمم براي هر نماز سنت، آن چنان مشقت و رنج دارد كه ممكن است به ترك نماز سنت 
تواند نماز  مي بيانجامد و شريعت در آن تخفيف قايل شده است. براي اينكه كسي كه

تواند سواره و به غير جهت  مي تواند آن را نشسته نيز بخواند و مي سنت را ايستاده بخواند
ند تا نماز سنت فراوان باشد و شخص در اداي آن خسته و بريده قبله هم در سفر بخوا

كرد بر  نمي وضو آبي يافت كه كفايت او را بي را ترك نكند. اگر جنُب و ياها  آن نشود و
او واجب است كه آن را استعمال كند و براي باقي و به جاي آن تيمم كند، چون آنچه كه 

 . شود نمي و ممكن نيست، ساقط مقدور و ممكن است به سبب آنچه كه مقدور
 توانست بعضي از مي ئي داشت و آن قدر آب يافت كهها ناپاكي و همچنين اگر كسي

 را با آب بشويد. اگر كسي ها قسمت را بدان بشويد بر او واجب است كه آنها  آن
وضو يا جنب بود و بر بدن او نجاست و ناپاكي بود و مقداري آب داشت كه تنها براي  بي

كرد اول بايد نجاست و ناپاكي را بشويد و براي وضو يا جنابت  مي كفايتها  آن از يكي
بدلي هست كه تيمم است. اگر كسي نه آب يافت و نه خاك براي احترام وقت، نمازش 

 كند. مي خواند و بعد آن را اعاده مي را
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ليد باشد. و در اصطالح شرع نجاست در زبان عربي عبارت است از هر چيزي كه پ
عبارت است از هرچيزي كه خوردن آن به طور مطلق حرام باشد با وجود اين كه خوردن 
آن ممكن باشد و بتوان آن را خورد. و اين حرمت به خاطر احترام آن چيز و به خاطر 
پليدي و ناپاكي آن و به خاطر ضرر جسمي يا عقلي آن در حال اختيار نباشد. گفتيم: به 

چون خوردن مقدار اندك آن مباح  شود نمي طور مطلق حرام باشد، لذا شامل گياهان سمي
كه  شود نمي است نه مقدار فراوان. گفتيم: خوردن آن ممكن باشد، پس شامل چيزهائي

 ممكن نيست، مانند سنگ و چوب و اشيائي كه سخت هستند و خوردنها  آن خوردن
 به خاطر احترام آن چيز نباشد، پس شامل آدميممكن نيست. و گفتيم: اين حرمت ها  آن

 . گفتيم: اين حرمت به خاطر ضرر جسمي يا عقلي نباشد، پس شامل خاكشود نمي
چون ضرر و زيان جسمي و عقلي دارد. گفتيم: اين حرمت براي پليدي و نفرت  شود نمي

طبع از كه  شود نمي طبع نباشد، پس شامل چيزهائي از قبيل مخاط و آب بيني و غير آن
خوردن آن نفرت دارد. و گفتيم: در حال اختيار، تا حال اضطرار را شامل نشود مانند 

 مردار كه خوردن آن در حال ضرورت مباح است. 
ناپاكي و پليدي كه مانع صحت  اند: بعضي نجاست و ناپاكي را بدينگونه تعريف كرده

ز هر چيزي كه طبع سليم و درستي نماز باشد، در جائي كه رخصتي نباشد. بعضي ديگر ني
آن را زشت و پليد بداند و از آن نفرت داشته باشد و مردم از آن دوري كنند و لباس خود 
 را چون بدان آلوده شود بشويند چون ادرار و مدفوع، آن را نجس و پليد و ناپاك

 نامند. مي

 حكم آنچه كه از پيش و پس بيرون آيد
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ن آيد و از آن جدا شود دو نوع است: اول بدان آنچه كه از باطن موجود زنده بيرو
 چيزي كه معده آن را به تحليل نبرده و تغيير نداده است، مانند آب دهن و عرق و امثال

كه حكم آن از نظر پاكي و ناپاكي حكم حيواني را دارد كه از آن جدا شده است، ها  آن
اشد آن چيز ناپاك پس اگر حيوان خود پاك باشد آن چيز پاك است و اگر حيوان ناپاك ب

 است. 
دوم چيزي كه معده آن را به تحليل برده و تغيير داده است، مانند ادرار و مدفوع و 

همه وقتي از حيواني جدا شوند كه حالل گوشت نيست به اجماع همه ها  اين خون و قي.
نجس و ناپاكند، ها  آن علما نجس و ناپاكند، و از حيوانات حالل گوشت نيز به قياس بر

تغيير كرده و به تحليل رفته و مورد نفرت طبعند. و براي نجاست  و ناپاكي ها  اين ونچ
 ادرار به حديث اعرابي استدالل شده است كه در مسجد النبي ادرار كرد و پيامبر 

 دستور داد سطلي آب بر آن بريزند. 
: هر گذشت و گفتها  آن از كنار و همچنين بر حديث مربوط به دو قبر كه پيامبر 

 دو در عذاب هستند. 

» ِ َِ ها ًّّْن ّ  َّتّبِئى ِ ن  ِّو ُى ّلاى
ّ
ّ ا ْ

ّ
  )رواه مسلم( »ّوْ

 .»كرد نمي خود را از ادرار پاكها  آن و اما يكي از«
دستور داد به كسي كه ادرار شتران را  و اما اين كه در روايت آمده است كه پيامبر 

نجس و ناپاك جايز است وقتي كه چيزي پاك  بنوشد اين براي مداوا بود، و مداوا به
 جاي آن را نگيرد. 

 گفته است:  و اما اين كه پيامبر 

ّم ّعقٍُّا« ِى ّ ِأل ِهٍها ّل
ى
 . »لّم ّ�ّعِم دبى ِشِاّ  ْ

 . »خداوند شفاي امت مرا در چيزي قرار نداده است كه بر وي حرام باشد«
يتي آمده است كه (آن خود درد است نه گويند: تنها به شراب ارتباط دارد. و در روا

 است كه گفت:   . و اما دليل نجاست مدفوع عالوه بر اجماع، سخن پيامبر »درمان
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ِل ّودلِائِِف ّودلّهِذی ّودلّهٍأِ « َّکّ ِ ّن دّوو  مى ثّو  َِ  ِ  .»إَِّها ّ�
ده شد ودي) و قي آلو(را وقتي كه با ادرار و مدفوع و مذي ات  گمان تو بايد جامه بي«

. كه اين بر ناپاكي مذي و قي نيز اند) احمد و دارقطني و بزار آن را روايت كرده( .»بشويي
عاشقانه و نظر هاي  كند. مذي آبي است سفيد و رقيق و لزج كه به وقت مراوده مي داللت

و نگاه كردن بيرون آيد بدون شهوت، و اما دليل نجاست و ناپاكي مدفوع حيوان آنست 
دو سنگ و يك تكه مدفوع خشك حيوان آوردند، مدفوع  استنجاء پيامبر  كه چون براي

 »ودي«خشك حيوان را دور انداخت و گفت: ناپاك است. و اما دليل نجاست و ناپاكي 
 است كه گفت:  كسخن عايشه 

» ّ 
ّ
َثٍٍِّّ  ّوّ�َّ دا ّوْ

ى
لى ّوْ ِّ مى ّذّك َِ  ِ ِل ّهٍّ ّا دّوو  َّع  نى  و  َّ ى يّمى ِّ مى لوِّاّی ّْ َِ تّ  ِ َّ  ّوّ 

ى
رواه ( ».وّضأ

 .)ابن املنذر

آيد شخص بايد آلت و خايه هايش را بشويد و  مي و اما ودي كه بعد از ادرار كردن«
 . »وضو بگيرد و الزم نيست كه غسل كند

ودي آب سفيد تيره و غليظي است كه بعد از ادرار يا حمل چيزي سنگين از آلت 
 بيرون آيد.

 :گويد مي است كه ون، سخن خدا و اما دليل ناپاكي خ

مُ ٱوَ  سَۡمۡيَتةُ ٱُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿  ].٣ة: املائد[ ﴾َّ
 .»گوشت مردار و خون بر شما حرام شده است«

 . »خونت را بشوي و نمازت را بگذار«خطاب به زني گفت:  و چون پيامبر 
كلمه  اند: ه و گفتهو در پاكي يا ناپاكي مني اختالف است. برخي به ناپاكي آن راي داد

 غسل در روايت آمده است: 

ولى دِب « ِِ ذلِکّ دَّوِ   َّن رّعى  دلّصلِ  
ّ
جى إَِ ِى َىّم ّ� مى دَِإّ  َِ  . »يِّ

.  و مذهب »رفت مي شست سپس با همان لباس براي نماز بيرون مي مني را پيامبر «
علي و سعد بن أبي وقاص و امام شافعي و اصحاب حديث و گروهي فراوان از جمله: 
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و اين صحيحترين دو روايت از (بر آنست كه آب مني پاك است،  ابن عمر و عايشه 
  اند: استدالل كرده كو به سخن عايشه  ).كه ابوداود بدان قائل است باشد مي احمد نيز

وِل دِب « كى ى ِ ن  ثّو ِ  رّعى ِى  ْ
ّ
ي تىِإ ْ

ّ
َُ ّهٍىّصاه هِ  لّّها  رّْ  ِ ّْ ِ ٍ« . 

را ديده ام كه مني خشك شده بر آن بوده آن را با  من خود لباس و جامه پيامبر «
 در آن نماز دست حك كرده و از بين برده ام بدون اين كه آن را بشويم و پيامبر 

 . »خواند مي
 و در روايت ديگر آمده است كه: 

ول دِب « ىکّ دَِإّ ِ ن  ثّو ِ  رّعى  . )متفق عليه(. »يىّصِاّ ِهٍ ِ  َىمّ  ََّت  تّ

 كند، و ايشان در همان لباس نماز مي را مني خشك شده بر جامه پيامبر «
 . »خواند مي

اين روايت متفق عليه اصحاب صحاح است. اگر مني نجس و ناپاك بود پاك كردن آن 
وب و كرد. پس روايتي كه در آن غسل جامه از مني آمده است بر مند نمي با دست كفايت

آيد.  نمي شود، آن وقت بين داليل تعارضي پيش مي مستحب بودن و اختيار نظافت حمل
و بين مني مرد و زن فرقي نيست.  و اما مني غير آدمي تابع حيوان است كه اگر حيوان 

 ناپاك باشد مني آن هم ناپاك است واگر حيوان پاك باشد مني آن هم پاك است. 

 شستن نجاست و ناپاكي
پاكي واجب است چون بدان امر شده است، و اما كيفيت و چگونگي آن شستن نا

بدين قرار است: اگر نجاست و ناپاكي محسوس باشد و به چشم ديده شود بايد به گونه 
اي شسته شود كه اصل جرم نجاست و طعم و رنگ و بوي آن برطرف شود، كه اگر طعم 

ر رنگ نجاست باقي باشد و از بين آن باقي بماند آن محل آلوده شده پاك نشده است، واگ
بردن آن دشوار نباشد باز هم محل آلوده شده پاك نشده  است، و اگر رنگ نجاست باقي 
باشد و از بين بردن آن دشوار باشد مانند خون حيض و امثال آن چون سخت است، محل 
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پاك شده است، و اگر بوي نجاست به سختي از بين برود مانند بوي شراب با شستن 
 شود و ماندن بوي اشكالي ندارد.  مي حل اصابت پاكم

مانند مايعات ناپاكي كه رنگ ندارند،  شود نمي و اما نجاست و ناپاكي كه به چشم ديده
از شستن و سائيدن و ماليدن با دست استفاده ها  آن واجب است براي از بين بردن ناپاكي

نخورده و جز شير چيزي  شود، مگر ادرار بچه و كودك پسر كه هنوز طعام و خوراك
ديگر ننوشيده است كه در آن پاشيدن آب به گونه اي كه جاي آلوده شده را بپوشاند و 

 آب بر ادرار غلبه كند كافي است خواه آب جاري گردد يا جاري نگردد. 
ليكن ادرار بچه و كودك دختر حتما بايد شسته شود، و دليل فرق بين ادرار و كودكي 

 است كه گفت:  كار كودكي كه دختر است حديث عايشه كه پسر است با ادر

ق ى « َِ  ِ َّ َّ ى ّعقٍِّ  ّولّم  ِِلِ ّّْار ِِها ف ّّْص
 َ ِِ ِل َى َّْاّل  ِ ّض ّ يّ ف ِِ ِأّ ِِّص

ى
هُ «رودية:  . و�»ْ حَ نَضَ فَ

لهُ  سِ ملَ يَغْ يهِ وَ لَ  . »عَ

كودك خود   آوردند كه در آغوش پيامبر كودك پسر شيرخواره اي را نزد پيامبر «
و در  »آب خواست و روي آن ريخت و آن را نشست را خيس كرد و شاشيد، پيامبر 

 . »بر آن آب پاشيد و آن را نشست«روايتي آمده است كه: 
باشند. و در روايت ترمذي آمده است كه جاي ادرار  مي همگي صحيح ها روايت و اين

 . به روايت از علي ابن ابي طالبشويند مي پاشند و جاي ادرار دختر را مي پسر را آب
 گفت:  پيامبر 

م« َّ  ِ َى َّو لى دَاِرّ�ِة  ِى ّعقٍِّ  ّو َّ  َ َى ِىلِم  لى دل  . )محدأرواه ( ».ِّو 

 . »شود مي جاي ادرار پسر آب پاشيده و جاي ادرار دختر شسته«
اما اگر كودك به عنوان تغذيه خوراك بخورد بدون خالف ادرار او بايد شسته شود. 
بدين جهت در ادرار كودك پسر تخفيف داده شده نه در دختر، چون مردم بيشتر به 

دارند، و اين تخفيف داده  مي گيرند و بر مي را در آغوشها  آن پسران تعلق خاطر دارند و
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شده تا دشواري پيش نيايد، و در دختران بدين شكل نيست لذا شستن بر حال خود 
 برقرار است. 

 ميرد مي افتد و مي كه در مايع حكم جانور و حيواني
هرگاه جانوري در ظرفي افتد كه در آن مايعي مانند آب يا روغن يا طعام باشد و 

شود  مي حيوان بميرد، اگر جانور خون جاري داشته باشد مايع داخل ظرف نجس و آلوده
 سوال شد گفت:  چون هنگامي كه درباره موشي كه در روغن مرده بود از پيامبر 

ولى  إِن  « ر� هى
ّ
ا، ّواِن  َّن  ائِعاُ ّْأ

ّ
ا وّّلو َ ُو هى

 
ل
ّ
 . )رواه البخاری(. »َّن ّاِ ادُ ّْأ

اگر روغن منجمد باشد موش مرده و پيرامون آن را دور بريزيد، و اگر روغن مايع «
 . »باشد تمام آن را بريزيد

 و در روايتي آمده است: 

» َّ ود ّعه 
ى ا ّو�ى ُّ ّ ل ا ّوّ ا ّلو  ُّ و هى

 
ل
ّ
م  ْ  .  )رواه البخاری(. »مى

 . »آن را دور اندازيد و روغنتان را بخوريد«
امر به ريختن آن دليل به آلودگي و ناپاكي آنست. و مذهب جمهور بر اينست، و 

مايعي كه با  اند: گروهي از جمله زهري و اوزاعي با اين راي جمهور مخالفت كرده و گفته
و  و ابن مسعود  ماين مذهب ابن عباس مالقات نجاست تغيير كرده ناپاك است، و 

 بخاري است، (و آن صحيح است). 
اما اگر حيوان مرده خون جاري نداشته باشد، مانند مگس و پشه و كژدم و جعل و 

مايع با مردن اين گونه جانوران در آن ناپاك ها  آن سوسك و جيرجيرك و مورچه و امثال
 گفت:   ، چون پيامبر  شود نمي و نجس

َّاّلٍ ِ  ّادُ ، إِذّ « ّّ ّلِا 
ّ
ْ ِِ ، ّْ�ِّن  ِع  ى

 َ َىّم ِلّ ّ ى  َ  ى كى ِه  ِ ّ م  ّْقٍ  ّلِاإى
ّ
دِ  ْ ِِ ّكّ ِّا ى  ِّ د ّعّهّف د

ا ُ  ِّ ِِ ِش  . )رواه البخاری وابوداود وابن خزيمه وابن حبان( .»ّوِ� دآلّا
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نوشيدني فرو  هرگاه مگس در نوشيدني شما افتاد آن را به تمامي غرق كنيد و در«
بيرون آوريد، چون در يكي از بالهاي آن درد و در ديگري شفاء و آن را  بريد و آنگاه
 . »درمان است

 دستور داد آن را غرق كنند و فرو برند كه گاهي به مرگ آن منجر اين كه پيامبر 
 بدان دستور ، وإال پيامبر شود نمي شود دليل بر آنست كه مايع با مرگ آن نجس مي

 داد، به عالوه حفظ ظروف از اين جانوران دشوار و شاق است لذا نجاست و ناپاكي مين
 عفو شده است. ها  آن

و اين وقتي است كه مايع با مردن اين جانوران در آن تغيير نكرده باشد، و هرگاه مايع 
شود. و بدان و آگاه باش  مي با كثرت مرده اين جانوران تغيير كرده باشد ناپاك و نجس

به علت اندكي آن، مانند قطره كوچك ادرار و چيزي  شود نمي جاستي كه با چشم ديدهن
كه به پاي مگس چسبيده و نجس است بنا به قول راجح حكم مردار بدون خون را دارد 

چون به حقيقت پرهيز از آن  باشد مي . و نووي بر اين رأيشود نمي و مايع با آن نجس
 . ممكن نيست و حكم خون كك را دارد

 حكم حيوان زنده
اصل در حيوانات برآنست كه همه پاكند چون براي منفعت و استفاده كنندگان خدا 

شود كه پاك باشند، و با  مي وقتي حاصلها  آن و انتفاع و استفاده كامل ازاند  آفريده شده

ا«گفت:  حديثي كه درباره گربه روايت شده است بر آن استدالل گرديده كه پيامبر  ُّ  إِّ�
، اف َّ ت  َِِّ َّ ّودّْاِ�  ُا آن لّْ  َّ م  ّودل ّودِهّا ّعقٍّ مى َّ  . )رواه اخلمسة(. »ِ ّن دل

 .»كنند مي فراوان پيش شما رفت و آمدها  گربه ناپاك نيست چون گربه«
مگر سگ و خوك كه از حيوانات استثناء شده هستند و ذاتاً ناپاكند. اما دليل ناپاكي 

 گفت:   سگ حديثي است كه پيامبر
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دِ  « ُّ ّنّ ِِال ُى وّ
ى
د�ف ْ ِّ َّ ّم ّم ّعَ  َِ  ِ َّ ن  

ّ
بى ْ

 ُّ م  إِذد ّولّّغ ِهٍِ  دل ّلِاإى
ّ
ورى إَِاِ  ْ ُى رواه ( ».َى

با هفت مرتبه ها  آن هرگاه سگ به ظروف شما دهن زد يا ليسيد پاكي« )محد ومسلمأ

 . »شستن است كه دفعه اول بايد با خاك باشد
يعني پاك گردانيدن.. بديهي است پاك كردن و تطهير  .»ر..طهو«گفت:  پيامبر 

 نمودن از نجاست و آلودگي و ناپاكي خواهد بود. 
وضوئي يا نجاست و يا كرامت و احترام است، و معلوم است  بي و طهارت يا به علت

در آن ها  آن كه امر به طهارت شوند مي وضوئي و كرامت ندارند. پس نجس بي كه ظروف،
 ود. حال كه نجاست و ناپاكي دهان سگ كه پاكترين اندام آنست ثابت شد بقيهش مي حال
 يش به طريقي اولي ناپاك است. ها اندام

و اما ناپاكي خوك بدين دليل است كه حال آن از سگ بدتر است. و ماوردي به قول 
 استدالل كرده است. خدا 

�ِ�ر  َََِِّهُ ﴿ ِِ َم  ۡ ََ ۡو 
َ
 ].145األنعام: [ ﴾رِۡجٌس  ۥَ
. مقصود از رجس در آيه همان نجاست »يا گوشت خوك به حقيقت او رجس است«

 و ناپاكي است. 

 حكم حيوان مردار
 :گويد مي همه ناپاك و نجسند. چون خداوندها  آن حيوانات مردار و الشه

 ].٣ة: املائد[ ﴾سَۡمۡيَتةُ ٱُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿
 .»خوردن مردار بر شما حرام شده است«

كردن چيزي كه نه داراي احترام است و نه ضرر و زياني در خوردن آن هست، حرام 
دليل نجاست و ناپاكي آنست. چون حرام بودن اشياء يا به علت احترام يا به علت ضرر و 
زيان يا به علت نجاست و ناپاكي است، بديهي است كه مردار و الشه حيوان مردار داراي 
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و ضرري نيست، چون به وقت ضرورت به خوردن احترام نيست و در خوردن آن زيان 
 آن امر شده است پس دليل حرمت مردار ناپاك بودن آن است. 

مردار در اصطالح شرع يعني حيواني كه بدون ذبح شرعي جان داده باشد، و ذبيحه 
سر بريده شده، و مرده حيواني كه حالل گوشت ها  آن اهل كتاب، و حيواني كه به وسيله

بح هم شده باشد حكم ميته و مردار دارد. مردار ماهي و ملخ و انسان نيست اگر چه ذ
 كه گفت:  مستثني است و ناپاك نيست، اما ماهي به دليل سخن پيامبر 

ورى  ائى ى دّل« ُى َّ ّو دل ّم ّ ٍتَّى ى ـُى  . »آب دريا و مردار آن پاك است«. )رواه اخلمسة( »ِِ

 : كه گفت و اما ملخ به دليل گفته پيامبر 

ّهکى ّودَِّداى « َّ ِلقّت ّسا ّ ٍتَّّاِن: دل
ى
 . )رواه ابن ماجه بسند ضعيفٍ ( »ْ

 . »خوردن دو مردار براي ما حالل شده است ماهي و ملخ«
 :و اما پاكي نعش و جسد انسان مرده به دليل سخن خدا 

ّرۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ ََ  ۡۡ ََ  ].70اإلرساء: [ ﴾وَوََ
 . »مكرم گردانديم به حقيقت بني آدم را«

چيزي كه محترم و مكرم باشد اقتضا دارد كه پاك باشد و به ناپاكي آن حكم نشود 
 خواه اين انسان مرده مسلمان يا كافر باشد پاك است، و اما اين كه خداوند گفت:

َما ﴿ َّ ِ  ].٢٨ة: التوب[ ﴾َ�َٞس  سُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱِ
 . »به حقيقت مشركان نجس و ناپاكند«

است، يا مراد آنست همان گونه كه پرهيز از ها  آن و ناپاكي عقيده مراد نجاست
نجاست الزم است از مشركان نيز پرهيز الزم است و مقصود نجاست بدني نيست. چون 

شد كه غاسل و مرده شوي آن هر جا را كه با  مي بود واجب مي اگر بدن مشرك نجس
اپاك بود به غسل جسد مرده آن بدن او اصابت كند بشويد، و به عالوه اگر جسد مشرك ن

 شوند، (زيرا نجس تر نمي شد مانند ديگر چيزهاي نجس و ناپاك كه شسته نمي امر
شد  نمي شود). و اين اعتراض پذيرفته نيست كه اگر طاهر بود به غسل جسد مرده امر مي
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مانند ديگر چيزهاي پاك، زيرا شستن پاك نيز معروف و معمول است، مانند كسي كه 
ست كه غسل او را واجب است اگر چه طاهر است، ولي هيچ چيزي كه ناپاك جنب ا

باشد شستن آن معهود نيست. و همچنين جنين مرده نيز مستثني است، وقتي كه مادرش 
چون ذبح و سر بريدن مادرش به منزله ذبح آن  باشد مي شود آن نيز پاك و حالل مي ذبح

 است.

 تطهير و پاك كردن سگ و خوك
و خوك به ظروفي دهن بزنند بايد هفت مرتبه با آب شسته شوند كه هرگاه سگ 

 كه گفت:  مرتبه اول بايد آب گل آلود باشد. اما سگ به دليل سخن پيامبر 

د�ف « ِّ َّ ّم ق   ّعَ  َِ  ِ ّ
 
َىّم ل  ، ق  ى ِ

م  ّْق  ى ّلِاإى
ّ
ِِ إَِّاِ  ْ بى 

 ُّ  . »إِّذد ّولّّغ دل 
هن زد (يا ليسيد) آن را تمييز كند و چيزي كه هرگاه سگ به ظروف يكي از شما د«

مسلم آن را روايت كرده ( .»در آن است را بريزد، و سپس هفت مرتبه با آب آن را بشويد
 در روايت ديگري:  ).است

دِ  « ُىّ ّن ِِال ُى ّّ و
ى
د�ف ْ ِّ َّ ّم قىولى ّعَ  َِ

م  ّْاس  ّلِاإى
ّ
ِِ إَِاِ  ْ بى 

ُّ  . )رواه مسلم( ».إِذد ّولّّغ دل

هرگاه سگ به ظروف يكي از شما دهن زد آن ظرف را هفت بار با آب بشوئيد كه «
 . »بار اول با آب گل آلود باشد

هرگاه شستن  »آب گل آلود باشدها  آن اولين مرتبه يا يكي از«و در روايت ترمذي 
جاي دهن سگ و محل آب دهنش واجب باشد كه شريفترين فضالت آنست، شستن 

تماس پيدا كند به طريق اولي واجب ها  آن و مدفوع و عرق آن و امثال چيزي كه به ادرار
 است. 

شود،  مي و حديث داللت دارد بر آنكه هر چيزي را كه سگ دهن بزند ناپاك و نجس
چون ريختن محتواي ظرف اضاعه مال است و ما از اضاعه مال نهي شده ايم. اگر چيزي 
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به ريختن آن  بود پيامبر  مي ت پاككه در داخل ظرف است و سگ بدان دهن زده اس
 شود.  مي داد پس نجس نمي دستور

 واما خوك به قياس بر سگ نجس و ناپاك است، چون آنهم مانند سگ نجس العين
بلكه ناپاكتر از سگ است، چون نگه داري خوك به دليل پليدي و ناپاكي به هيچ  باشد مي

چيزي  اند: ال ندارد. برخي گفتهوجه جايز نيست، ولي تحت شرايطي نگه داري سگ اشك
كه به وسيله خوك نجس شده باشد مانند ديگر نجاسات يك بار شستن آن كافي است، و 
درباره سگ بدين جهت سخت گيري شده است چون عربها به مخالطت سگ بسيار 

كردند و اين سخت گيري شده است تا از غذا خوردن  مي عادت داشتند و آن را نگه داري
ز كنند و از آن نفرت داشته باشند. نووي در شرح مهذب گفته است: قول با سگ پرهي

راجح از نظر دليل آنست كه چيزي را كه خوك نجس كرده باشد يك بار شستنش كافي 
اين را اند  باشد بدون شستن با آب گل آلود. و اكثر علمايي كه به ناپاكي خوك راي داده

چيزي وارد نباشد، واجب نباشد بويژه در چون اصل آنست تا شرع به وجوب  اند. گفته
اين مساله كه مبني بر تعبد است. براي گل آلود كردن آب ماسه نرم كافي است به قياس 

 كند.  مي اين كه در تيمم به جاي خاك غبارآلود كفايت

 شود مي شراب چون به سركه مبدل گردد پاك
گاه با دباغت و گاهي  تطهير و پاك كردن اشياي نجس شده و ناپاك گاهي با شستن و

گيرد كه قبال گفته شد و گاهي با تغيير صورت دادن و تغيير حالت  مي با خاك صورت
 پذيرد مانند تغيير حالت شراب به سركه.  مي دادن صورت

، گردد مي پس هرگاه شراب، خود بخود و بدون دخالت در آن تبديل به سركه شد پاك
كند و مستي آور است و بدان  مي كه مست چون نجاست و ناپاكي شراب به خاطر آنست

دهد.  مي جهت حرام است، و هرگاه به سركه تبديل شود اين وصف و حالت را از دست
نووي در شرح مسلم گفته است: علما اجماع دارند بر آنكه شراب هرگاه خود بخود 

ز قبيل شود، و هرگاه با انداختن چيزي در آن ا مي سركه تبديل شد و تغيير حالت داد پاك
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گردد. واستدالل كرده است به اين  نمي تبديل به سركه شد پاكها  آن سير و خمير و امثال
 سوال شد:  كه از پيامبر 

ئِّم ّعِن دل« َّّخذى ّاّل ّهّهاّل: ـ  عى ِِ �ى
 . )رواه مسلم( .»ّّ «ّخه 

 .»آيا جايز است شراب را به سركه تبديل كرد؟ گفت: نخير«
اين كه چيزي در شراب اندازند تا به سركه مبدل گردد. و باز بر  نهي كرد از پيامبر 

حرام بودن تبديل كردن شراب به سركه استدالل كرده است به اين كه چون طلحه اسالم 
توانم آن را به سركه  مي آورد مقداري شراب يتيمان نزد او بود گفت: اي رسول اهللا آيا

 تبديل كردن به سركه نهي كرد.  گفت: خير! و او را از مبدل سازم؟ پيامبر 
فرق شرابي كه خود به خود به سركه مبدل شود با شرابي كه با انداختن چيزي در آن 

اندازند به وسيله شراب  مي به سركه تبديل شود اين است، كه آن چيز را كه در شراب
شود و چون شراب سركه تبديل شد، سركه مبدل از شراب به وسيله آن  مي نجس و ناپاك

شود و  مي چيزي كه قبال در شراب انداخته شده بود و نجس العين گرديده نجس و ناپاك
 گردد.  نمي به هيچ وجه پاك

و اين وقتي است كه آن جسم انداخته شده تا زمان تبديل شدن شراب به سركه در آن 
بماند، ولي اگر پيش از تبديل شدن شراب به سركه آن جسم انداخته شده را بيرون آورده 

 بلكه پاك است.  شود نمي باشند اگر چه لحظه اي پيش از آن باشد، سركه نجس و ناپاك

 مورد عفو واقع شده اند ها ناپاكي بعضي از نجاسات و
چشم پوشي شده ها  آن و ازاند  نجاستهايي كه مورد عفو واقع شده و مستنثي گرديده

 است: 
اري پرهيز از آن مورد عفو گل خيابان كه يقينا نجس و ناپاك است به علت دشو -1

 است و از آن چشم پوشي شده. 
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بيند، از قبيل قطرات و ذرات ريز و  نمي راها  آن چيزهاي اندكي كه چشم سالم -2
اندك ادرار و شراب و چيزهاي نجس اندكي كه پاي مگس و مورچه و جيرجيرك بدان 

 آلوده شده است. 
 فضله پرندگان در مساجد.  خون ككها اگر چه فراوان هم باشد و هم چنين -3
 موي اندك نجس از غير سگ و خوك و موي فراوان حيوان مركب.  -4
 آورد.  مي دود و غبار اشياء نجس كه باد -5
حيواني كه سوراخ و مجراي بدنش نجس و آلوده باشد چون در آب افتد به علت  -6

 مشقت از آن عفو شده است. 
 خون باقيمانده بر گوشت و استخوان.  -7
هرگاه دهان حيواني كه پاك است نجس و آلوده شود، مانند گربه و امثال آن سپس  -8

ناپديد شده و ممكن باشد كه به محل داراي آب فراوان رفته باشد سپس از چيز پاكي 
 كند.  نمي نوشيده باشد آن را ناپاك و نجس

سيله طناب لباس كه لباس نجس و ناپاك را بر آن پهن كرده باشند سپس به و -9
 . شود نمي آفتاب يا باد خشك شده و لباس پاك را بر آن پهن كنند برأي حنفيه ناپاك

دانست چيست، آيا آب است يا ادرار؟ بر  نمي اگر چيزي روي كسي ريخته شد و -10
 وي واجب نيست كه سوال كند چه بود؟ چون روايت شده است كه عمر خطاب 

بر وي ريخته شد و كسي با وي بود كه  گذشت و چيزي از ناودان مي روزي از محلي
گفت: به  گفت: اي صاحب ناودان اين آب كه ريختي پاك بود يا ناپاك؟ عمر خطاب 

 ما نگو كه آب شما پاك بود يا خير و رفت. 
آب تاولهاي بدن و جوشهاي مختلف بدن اگر تغيير كرده باشد ناپاك است، وإال  -11

 عفو شده است.
كند  مي دارد و انبار مي نگهاش  خورد در معده مي ه كه آنچهحيوان نشخوار كنند -12

آورد تا به خوبي آن را بجود  مي گرداند و از معده بيرون مي سپس آن را مجددا به دهان بر
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و خرد كند، اگر چنين حيواني از ظرفي آب نوشيد و در حال نشخوار كردن بود آن ظرف 
 .شود نمي حكمو به نجاست آن  شود نمي نجساش  و نيم خورده



 
 
 

 )عدگي و زايمان و دائم الحيض بودنحيض و نفاس و استحاضه (قا

حيض: حيض و قاعدگي عبارت است از خوني كه بعد از بلوغ زن از آخرين نقطه 
4Fرحم

آيد بدون داشتن علت و بيماري بلكه به مقتضاي طبيعت سالم و  مي وي بيرون 1
راين خون حيض غير خون استحاضه گيرد. بناب مي عادت ماهيانه اين خون ريزي صورت

 است. 
به  چون پيامبر  اند، چون استحاضه خون بيماري است. حيض را نفاس نيز ناميده

بچه اي  ك. و بديهي است كه حضرت عايشه »اي؟ آيا در نفاس افتاده«گفت:  كعايشه 
به دنيا نياورده است پس مقصود از نفاس حيض است. و دليل بر حيض آنست كه 

 :گفتخداوند 

 ].٢٢٢ة: البقر[ ﴾سَۡمِحيِض ٱلُوَََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿
 .»پرسند مي اي محمد) درباره حيض از تو«(

 كلمه محيض در آيه به معني حيض است، و در حديث نيز آمده است: 

 . »ُّذد ّشٍ ٌأ ّكََّّ ى دبى ّم َِّاِ� آّامّ «
 . »اين حيض چيزي است كه خداوند بر دختران آدم فرض كرده است«

 رنگ خون حيض
 خون حيض داراي اوصاف زير است: 

                                                 
رحم يا زاهدان پوست و كيسه چرمي كوچكي است در درون آلت تناسلي زن كه دهانه آن تنگ و  -1

داخل آن گشاد است و دهانه آن روي به سوي مدخل آلت تناسلي زن دارد كه آب مني مرد داخل 
د از آن ديگر مني نمي پذيرد. و حكمت خدا بدان گردد و بع اش بسته مي شود سپس دهان آن مي

 . جاري شده است كه يك بچه از آب مني دو مرد آفريده نشود
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داراي رنگ سياه و تيره است، چون در حديث فاطمه دختر ابوحبيش كه دائم  -1

ّن ّامى دل«به وي گفت:  الحيض بود آمده است كه: پيامبر  َّ ِّفى ـ  إِّذد  ع  َى وّاى  ع 
ّ
ِة ّْ�َِّ ى ْ

َّ  ٍ ِّ« .

 . )رواه أبو داود والنسائی وابن حبان(

هرگاه موعد حيضت فرا رسد رنگ خون حيض سياه است و داراي بوي «
 .»مخصوص...

 به روايت ابوداود و نسائي و ابن حبان و دارقطني گفته است كه: همه راويان آن موثوق به(

 .)باشند مي
 گاهي رنگ خون حيض قرمز است چون رنگ اصلي خون چنين است.  -2
 گيرد.  مي كه اندكي زردي روي آن را فراگاهي به صورت زرد آب و خونابه است  -3
 كدر و تيره كه رنگ آن بين سفيدي و سياهي است مانند آب كدر و تيره. -4

، چون مرجانه شود نمي و اما آنچه كه راجع به (قصه سفيد) آمده است حيض شمرده
فرستادند كه در آن پنبه اي بود  مي گفت: (زنان كاسه اي را پيش عايشه كموالي عايشه 

: شتاب نكنيد تا قصه بيضاء را ببينيد). قصه گفت مي و اندكي رنگ آن زرد بود، و عايشه
كردند تا ببينند كه اثر خون  مي عبارت بود از يك تكه پارچه و پنبه كه آن را استعمال

آمد و اين عالمت پاك شده از خون حيض  مي حيض مانده است يا خير كه سفيد بيرون
 بود. 

 ايام حيض و مدت آن
حداقل مدت حيض يك شبانه روز است به جهت استقراء و تحقيق از زنان متعددي 

و شافعي روايت شده  كه صورت گرفته است. اين حداقل از امام علي ابن ابي طالب 
يش بدان تصريح كرده است، و مدت غالب حيض شش ها كتاب است كه شافعي در بيشتر

 دختر جحش گفت:  محنةه خطاب ب يا هفت شبانه روز است، چون پيامبر 
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» �ِ ِ ُى َّ َِّك قّا  
ّ
ي ِت َ

ّ
ِِ ّلّأل إِّذد ّرْ َِ

تّ َىّم دس  ِِ ِعق ِم دّصِ  و  ّعَ ّعُة 
ّ
يّامف ْ

ّ
َّّة َ ٍَِّا ِع

ّ
ت

يّ 
ّ
�ّن ّل قُّة ّوَ ِ

و  ثّّلثاُ وِّعق 
ّ
�ّن ّل قُّة ْ ِ

َُّعا وِّعق  ر 
ّ
ِه ْ ِ� ّّْص

 
تَّ ّهأ تٍّ ّهَ ِت ّودع  ِِ ّْ�ِّن ّودع  و ّى ا ّو ُّ اّم

ِف ف
 ُ ه ّش ُى  ِِ  ِِ ّع

ئىِك ّوّ�ّذلِّك ّْاه  َِ
 . )رواه أبوداود والرتمذی( »ّذلِّك �ى 

سپس غسل كن  –داند مي خدا –پس شش روز يا هفت روز را براي قاعدگي بگذار«
نه شبا 24آن وقت تا مدت  اي، كني كه تو پاك شده اي و پاكيزه گشته مي تا اين كه خيال
گمان اين براي تو  بي را بگير،ات  شبانه روز نمازت را بخوان و روزه 23روز يا مدت 

 .»كافي است و به همين ترتيب در هر ماه رفتار كن
يعني مالزم حيض باش و احكام آن را انجام بده. در آنچه كه خداوند از عادت زنان 

زنان است، چون ممكن به تو ياد داده است از شش يا هفت روز كه مراد عادت غالب 
نيست كه عادت همه زنان يكي و متفق باشد. و حداكثر مدت و ايام حيض و قاعدگي 

نيز  پانزده شبانه روز است، چون به تحقيق ثابت شده است. و از علي بن ابي طالب 
روايت شده است. امام شافعي گفته است كه: من زناني را ديده ام كه برايم اثبات 

كشيده  مي نان همواره مدت دوران قاعدگي شان پانزده شبانه روز طولكه آاند  رسانده
 است. 

 )خون زايماننفاس (دوران 
آيد خواه بچه  مي نفاس عبارت است از خوني كه پس از زايمان و والدت از زن بيرون

چون پس از نفس كشيدن و اند  زنده به دنيا آيد يا مرده. آن را بدان جهت نفاس ناميده
 آيد.  مي ز درد زائيدن بيرونراحت شدن ا

 مدت خون نفاس
حداقل مدت جاري شدن خون نفاس ممكن است يك لحظه باشد، و با استقراء ثابت 
شده كه حداكثر ايام خون نفاس شصت شبانه روز است. اوزاعي گفته است: زني نزد ما 

مردماني بيند. ربيعه استاد امام مالك گفت: من  مي است كه دو ماه خون زايمان در خود
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ند: حداكثر مدت خون نفاس شصت روز است. و دوران غالب و گفت مي ديده ام كه
 روايت شده است كه گفت:  كمعمولي خون نفاس چهل روز است، چون ازعايشه 

َِّعّا يّو  اُ « ر 
ّ
ّا َِِاِعُا ْ َّع  اى  عى ِل دِب ّ�ه  و  ِا رّعى  ُ َّ ُ ى ّم  َّّ ِّ رواه أبوداود (. »ََِّت دّس

 . )رتمذی وصححه احلاكموال

مدت چهل روز براي سپري كردن دوران بعد از زايمان و  زنان در زمان پيامبر «
 .»نشستند مي نفاس

كه حداكثر مدت نفاس چهل روز است، ولي اند  و بعضي بدين حديث استدالل كرده
آنچه مختار مذهب امام شافعي است آنست كه حداكثر مدت نفاس شصت روز باشد، 

زيادت بر چهل روز نفي  كطريق استقراء ثابت شده است. و در حديث عايشه  چون از
نشده است بلكه حمل بر غالب شده است، آن وقت بين استقراء و آن حديث تعارضي 

 آيد.  نمي پيش

 حداقل مدت طهر و پاكي بين دو حيض
حداقل مدت طهر و پاكي بين دو دوره قاعدگي پانزده روز است، و حجت و دليل آن 

آيد  مي استقراء و همه پرسي است. چون اگر حداكثر مدت حيض پانزده روز باشد الزم
كه حداقل طهر و پاكي نيز چنين باشد، چون غالبا زنان در يك ماه يك بار پاكي و يك بار 
حيض خواهند داشت، و براي حداكثر پاكي مدتي تعيين نشده است چون هستند زناني 

بنابر آنكه زن حامله به  –طهر و پاكي بين حيض و نفاسشوند. اما  نمي كه اصال قاعده
 گاهي كمتر از آن خواهد بود.  –قول اصح ممكن است قاعده بشود

 استحاضه
استحاضه عبارت است از خون ريزي مداوم از آلت تناسلي زن در غير ايام حيض و 

 نفاس. 
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پس هرگاه زني بعد از حداكثر ايام حيض و نفاس خون ريزي وي قطع نشد 
 شود.  مي مستحاضه (زن هميشه در حيض) ناميده

 : احوال مستحاضه

اول: زني كه ايام حيضش شروع شده و دوران خون ريزي حيضش از غير حيضش 
مشخص است و با هم فرق دارند، به گونه اي كه در بعضي روزها خون ريزي فراوان 

اب استحاضه دارد و در بعضي روزها خون ريزي اندك كه اين خون ريزي اندك به حس
، مشروط گردد مي شود، و روزهاي خون ريزي فراوان خون حيض محسوب مي محسوب

بر آنكه دوران خونريزي فراوان از مدت حداقل ايام حيض كمتر و از حداكثر ايام حيض 
 بيشتر نباشد. 

شود و در تمام دوران خون  مي دوم: زني كه ايام قاعدگيش بدون تمييز و فرق شروع
ت و صفت دارد كه در اين صورت حداقل حيض (يك شبانه روز) براي ريزيي كه حال

روز) روزهاي پاكي 29وي مدت حيض در ماه محسوب شده و باقيمانده روزهاي ماه (
 آيد.  مي به حساباش  ماهانه

سوم: زني كه قبل از استحاضه شدن مدت و دوران قاعدگي مشخص و معين داشت، 
كيش مشخص بوده است و وقت و مقدار آن را بر بدين معني كه قبال دوران حيض و پا

 گذاشت، پس بدان عمل مي دانست و بين خون قاعدگي و غير آن فرق مي طبق عادت
شود،  مي نمايد، و اين عادت با يك بار هم ثابت مي كند و بر طبق آن عادت قبلي رفتار مي

 طبق آن عمل(حتي اگر يك بار اين حال را به خود ديده سپس مستحاضه شده است، بر 
 كند). مي

چهارم: زني كه خون ريزي هميشگي دارد و عادت به حيض دارد، ولي بين خون 
بيند، ولي عادت  مي گذارد و خون را به يك صفت نمي حيض و غير حيض فرق

معلوم است، او بايد برابر عادت ماهيانه قبلي خود رفتار نمايد. چون ام سلمه اش  ماهانه
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عادت به خون ريزي  كرده است كه زني در زمان پيامبر روايت  همسر پيامبر  ك
 گفت:  استفتاء كردم، و پيامبر   هميشگي داشت كه من براي وي از پيامبر 

ا« ّّ
ّ
ْ َ ِ

ّ
ا دِ ُّ ن  يىِصٍَّ

ّ
ِِ ّ�َ ّم ْ

 ُ ّْ ّن ِ ّن دل ُى َى ٍ ِ
ّ
َّت  ت َّ يّاِم دلِّن 

ّ
ِ  ِعّاّ  دلقٍّّاِيّ ّودأل ّى ا، ِقَّ  ُّ َّ

ِِ ّْق    ُ ّْ ّر ّذلِّك ِ ّن دل ىِ  دلّصلّ  قّا   ُ أخرجه مالک والنّسائی وأبوداود والبيهقي وحسنه ( »َّ

 .)الرتمذی
بايد به تعداد همان ايام كه پيش از مستحاضه شدن در ماه خون ريزي حيض داشت «

هر ماه ايام حيض حساب كند و از نماز خواندن خودداري كند آنگاه غسل كند و نماز 
5Fاند به شرط مستحاضهبخو

1 . 

 
 حداقل سن حيض براي زن

شود، نه سال است و دليل بر آن تحقيق استقرائي  مي حداقل سني كه زن در آن قاعده
است كه به عمل آمده است. چون چيزي كه در شرع و لغت و زبان ضابطه نداشته باشد 

افعي آن را چنين ، و شگردد مي شود و بدان مراجعه مي درباره آن به واقعيت موجود عمل
 يافته است كه گفت: زناني كه شنيده بودم پيش از ديگر زنان (عربستان) به سن حيض

. دراين شوند مي سالگي قاعده 9زنان منطقه (تهامه) بود، كه در  شوند مي رسند و قاعده مي
نقل كرده است. حداكثر سني كه زنان پس از آن قاعده  كباره بيهقي حديثي را از عايشه 

آيد كه بعضي از زنان هيچگاه خون ريزي  مي د معلوم و معين نيست، زيرا گاهي پيششون
 قاعدگي نخواهند داشت. 

  حداقل مدت بارداري و حاملگي و حداكثر آن
حداقل مدت بارداري و حاملگي شش ماه و دو لحظه است، يك لحظه براي عمل 

 ثمان بن عفان جماع و يك لحظه براي وضع حمل و زايمان. چون زني را پيش ع

                                                 
 بخوانيد. مترجم 136-1/132ج  ةلسنتفصيل احوال مستحاضه را در ترجمه فقه ا -1
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آوردند كه شش ماه پس از شوهر كردن وضع حمل كرد. درباره رجم او با مردم مشورت 
 فرمايد: مي : خداوندگفت مكرد ابن عباس 

 ].15األحقاف: [ ﴾ثََ�ُٰثوَن َشۡهًرا ۥَوََِ�ٰلُهُ  ۥوََ�ۡلُهُ ﴿
 .»مدت بارداري و شيرخوارگي رويهم سي ماه است«

 :و در جاي ديگر ميفرمايد

 ].14لقامن: [ ﴾ِ  َ�َمۡ�ِ  ۥَوََِ�ٰلُهُ ﴿
 .»شود دو سال است مي مدت شيرخوارگي بچه كه بعد از آن) از شير گرفته«(

ماند و همه بدين سخن ابن  مي پس دو سال براي شيرخوارگي و شش ماه براي حمل
 مراجعه كردند و به صورت اجماع در آمد.  معباس 

 شود مي امآنچه كه با حيض و نفاس بر زنان حر
 براي زنان در حال قاعدگي و خون ريزي بعد از زايمان هشت چيز  حرام است: 

 فرمايد:  مي نماز خواندن و سجده تالوت قرآن و سجده شكر، چون پيامبر  -1

ِِ دلّصلّ ..« ةى ّّْا َّ َّقِّت دلٍّ   �
ّ
 . »إِذد ْ

 .»چون دوران قاعدگي به تو روي آورد نماز خواندن را ترك كن«
 كالزم نيست زن نمازهايي را كه در مدت حيض نخوانده است قضا كند چون عاشه 

 گفت: 

وِل دلقّ « ٍ ضى ِعَ ّا رّعى ِ
ّ
َّا � اِ  ِ  ـّ كى َّ َّا ِِّه ِى مى

 
ٍّاِم، ّوّ يّأ اِ  دلصه َّ َّا ِِّه ِى مى

 
، ّهٍّأ ِى ُى  َ َىّم ّ�  ،

 .)رواه الشيخان وانعقد اإلمجاع علی ذلک( .»دلّصل ِ 

شديم به ما دستور قضاي روزه  مي شديم سپس كه پاك مي قاعده نان پيامبر ما ز«
شد ولي دستور قضاي نمازهاي فوت شده  مي خورده شده در ايام حيض و قاعدگي داده

 .»شد نمي به ما داده
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شد كه  مي روزه گرفتن به علت مفهوم همان حديث كه گذشت: به ما دستور داده -2
 كه در ايام حيض خورده بوديم. و چون پيامبرهايي  روزهروزه را قضا كنيم، يعني 

 فرمايد:  مي

م  « لّْ ّا إِذد لاّضت  لّم َىّصمه ّولّم َّصى
ّ
 .)رواه الشيخان( .»ْ

خواند و  نمي ...مگر نه اينست كه زن چون قاعده شد و دوره حيض او فرا رسد نماز«
 .»گيرد نمي روزه

هر ماه مشقت دارد به خالف روزه كه سالي شود و قضاي آن در  مي چون نماز فراوان
 :فرمايد مي يك ماه است. و خداوند

ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ  ﴿  ].78احلج: [ ﴾ِمۡن َحَرج   َّ
خداوند) در دين خود بر شما حرج و رنج و مشقت ننهاده است (و برايتان زحمت «(

 .»قرار نداده است)
 از يك آيه باشد، چون به تعظيم آن خللقرائت قرآن كريم اگرچه پاره اي  -3

 گفت:  رساند. و چون پيامبر  مي

آنِ «  ِ ّّ دلائِضى ّشْ ئاُ ِ ّن دلهى ىبى ّو َى  دَ 
ى
ْ ِّ ه  َّ  

ّ
 . )رواه أبوداود والرتمذی( ».ّ

 . »نبايد جنب و كسي كه در حيض است چيزي از قرآن بخواند«
ظ و اخبار و احكام اگر به قصد قرآن اما اذكار و اوراد قرآني و غيرقرآني مانند مواع

 اينكه به هنگام سوار شدن بگويد: خواندن نباشد اشكالي ندارد، مثل

ِيٱُسۡبَ�َٰن ﴿ ّنا َ�ُ  َّ َُ ا َوَما  ََ ٰ ََ َا  ََ َر  ّّ رََِِ�  ۥَس َۡ  ].13الزخرف: [ ﴾١ُم
ان پاك و منزه است خدائي كه اين را برايمان مسخر ساخت وإال ما خود طاقت و تو«

آ َِِ�ۡهِ َ�ِٰجُعوَن ﴿ . و يا به هنگام مصيبت بگويد:»آن را نداشتيم َّ � ِ ّ َِ  .﴾١َِِّا 
. اگر قصد قرائت قرآن يا »گرديم مي به حقيقت ما از آن خدائيم و به سوي او بر«

قصد قرائت و ذكر هر دو كند حرام است. ونووي آن را در دقايق خود ياد آوري كرده 
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 احلمدو بسم اهللا«اي چيزهايي كه نظم آن در غير قرآن نيز جاري است مانند است، و بر

 همان حكم جاري است كه اگر به قصد قرآن باشد حرام است.  »هللا

 :فرمايد مي دست زدن به مصحف شريف و برداشتن آن چون خداوند -4

هُ  ّٓ ﴿ َو ّٓ  ۥٓ َ�َم ِ  ].٧٩ة: الواقع[ ﴾٧ سُۡمَطّهُرونَ ٱِ
 .»ن را مس كند و دست بزند مگر پاكاننبايد قرآ«

 نيز گفته است:  وپيامبر 

» ٌِ ُِ  َا
ّّ
ِآّن إِّ ّهّا دلهى َّ  . )رواه الدار قطنی( ».ّ 

 .»نبايد قرآن را مس كند و دست بزند مگر كسي كه پاك است«
هرگاه دست زدن به قرآن حرام باشد برداشتن آن به طريق اولي در اين احوال حرام 

نكه قرآن در ميان كاالئي باشد و حمل قرآن به تنهائي مقصود نباشد كه در است، مگر اي
 آن صورت جايز است.

ورود به مسجد و نشستن يا  توقف نمودن در آن، چون اين كار براي جنب حرام  -5
 گفت:  است و حال حايض و نفساء شديدتر از آن است، چون پيامبر 

» 
ّ
ّا ِلائِضف ّوّ َِ  َ ِلّم دلّه

ى
ْ 

ّ
بف  ّ

َى   .)رواه أبوداود(. »ّى

 . »دانم نمي من مسجد را براي حايض و جنب حالل«
و اگر به صورت راهگذر وارد مسجد شود جايز است همانگونه كه براي جنب هم 

 :فرمايد مي جايز است، چون خداوند

ّٓ َ�بِرِي َسبِيلٍ ﴿ ِ  .»مگر اينكه راهگذر باشد« ]43النساء: [ ﴾ِ
تواند وارد مسجد شود وقتي است كه اطمينان داشته  مي ذرو اينكه به صورت راهگ

كند، و اگر خوف آلوده شدن مسجد را داشته باشد اين  نمي باشد مسجد را آلوده و ناپاك
دارد (سلسل البول است) يا جراحتي  نمي نيز بر وي حرام است. كسي كه ادرار را نگه
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جد را داشته باشد حكم چكد اگر خوف آلوده نمودن مس مي دارد كه از زخمش خون
 حايض را دارد و عبور از مسجد بر او حرام است. 

در حاليكه به سفر حج قاعده شده  كبه عايشه  طواف بيت اهللا، چون پيامبر  -6
 بود گفت: 

ِِی«
ُى  َ ِْ  ِِاّوٍ ِت ّلّأل ّ�

و  َى �ّ 
ّ
ن ّ

ّ
ّعمى دلاّج ّسّ  ْ  ِ َّ  . )رواه الشيخان(. »دّْعِا  ا 

كنند تو نيز بكن جز آنكه تا پاك نشوي طواف خانه كعبه  مي كه حاجيانهركاري «
 . »نكني
سوال  گفت: از پيامبر  لذت و بهره بردن از مابين ناف و زانو. ابن مسعود  -8

 كردم: وقتي كه زنم در دوره حيض و قاعدگي است چه چيزي از وي برايم حالل است؟ 

 . )بوداودرواه أ( »لّکّ  اّْوّو دِإلزدرِ «گفت: 

 .»توانيد از روي لباس خواب از زن بهره گيريد مي شما«
 آمده است كه گفت: كو به روايت از عايشه 

ّر ّو�ىَاِكىُا ّْوّو دألِزدرِ « َِ
ن َّأَّ

ّ
ِى إِلادَا إِذد ََّت  لائَِاُ ْ  .»َّن يّأمى

بپوشد و از داد كه ازار و زير جامه  مي دستور شد پيامبر  مي هرگاه يكي از ما قاعده«
 .»پرداخت مي روي ازار و زير جامه به معاشرت و مباشرت با وي

روايت كرده است، و مقصود آنست  همسر پيامبر  كو مسلم مثل آن را از ميمونه 
 گفت:  كه حريم شرمگاه براي مرد حرام است، چون پيامبر 

َّ ِهٍ ِ « �ّ  ِ ن  يّ
ّ
ِّ� يىوِشك  ْ

 
ّل دل ِّ ّلو   ِ  .»ّ ن  يّ

 . »كس پيرامون قرق شدن بگردد نزديك است كه در آن بچراندهر«
و در قول قديم شافعي آمده است كه تنها جماع در فرج حرام است. و دليل او روايت 

خوردند و در خانه  نمي شد با او غذا مي است كه گفت: يهوديان چون زن قاعده انس 
ره از او سوال كردند: خداوند اين در اين با شدند، ياران پيامبر  نمي و منزل با او جمع
 گفت:  . و پيامر »در حال حيض از زنان كناره بگيريد..«آيه را نازل فرمود: 
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» ُّ ّّ دسًه أف إِ
ّ ّشٍ  ُى ود   . )رواه مسلم( »دَّّعى

 . »هركاري كه خواستيد بكنيد به غير از نكاح يعني جماع«
نيز  »الوسيط«و  »شرح التنبيه«و  »قيقالتح«نووي آن را برگزيده و اختيار كرده. و در 

آن را برگزيده است. اگر شخص با علم به حرام بودن مرتكب جماع شود، گناه كبيره 
مرتكب شده است، و بر او واجب است كه توبه كند و مستحب است براي ارتكاب 

 جماع در اول حيض يك دينار و در آخر حيض نيم دينار صدقه كند، چون پيامبر 
 گفت: 

» ِّ ِّ  ّ
ّ
ارف ّواِن  َّن ْ

ِّ ّْقٍَّّّصّاو  ِِايَ  َّ
ّ
ّ لائٌِض إِن  َّن ّا اُ ْ َِ قّ ى ّو  ُ

ّ
مى ْ ّى ِّ َّ دل إِذد ودّ�

ِف ايَارف 
َِص  ِِ 

َّّّصّاو   . )رواه أبوداود واحلاكم وصححه( »ّْقٍ 

هرگاه كسي در حيض با همسر خود مرتكب جماع شد اگر خون حيض سرخ (تازه «
باشد يك دينار صدقه كند و اگر خون حيض زرد (كم رنگ) باشد نيم و اول حيض) 
 . »دينار صدقه دهد

شود، بدين جهت صدقه دادن مستحب  مي و دوران نفاس به تمامي بر حيض قياس
است و واجب نشده است. چون اين نوع جماع به علت اذيت و آزاري كه بر آن مترتب 

 . شود نمي است حرام شده است و بر آن كفاره اي واجب

 آنچه كه بر جنب حرام است
 پنج چيز بر جنب حرام است: 

 نماز خواندن به اجماع همه علما.  -1
قرائت قرآن حتي اگر يك آيه يا يك حرف باشد خواه به طور سري يا آشكار،  -2

، نبايد هيچ چيزي از قرآن باشد مي گفت: كسي كه در حيض است يا جنب چون پيامبر 
 دآوري شد. بخواند و قبال يا

» ّ ِِ  دّس
بى َى ن  ّ�  َاِّةِ  لّم يّمى َِ ِآِن ّشٌٍأ ِعّوی د  . »ّعِن دلهى
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 . »كرد مگر جنابت نمي را از خواندن قرآن دور هيچ چيزي پيامبر «
چنانچه شخص جنب در آغاز خوردن و نوشيدن اذكار قرآني مانند بسم اهللا و در 

ِيٱُسۡبَ�َٰن ﴿ دنالحمدهللا و به هنگام سوار شها  آن انتهاي ّنا َ�ُ  َّ َُ ا َوَما  ََ ٰ ََ َا  ََ َر  ّّ  ۥَس
رََِِ�  َۡ امثال آن را بر زبان آورد، اگر تنها قصد ذكر داشته باشد  و ].13الزخرف: [ ﴾١ُم

حرام نيست، و اگر به قصد قرآن و يا به قصد قرآن و ذكر بخواند حرام است و اگر اصال 
 قصدي نداشته باشد حرام نيست. 

 دست زدن و برداشتن و حمل مصحف به همان دليل كه در حيض گذشت.  -3
 گفت:  طواف خانه خدا چون پيامبر  -4

ل ٌ « ّّ ودفى ِِاّوٍ ِت  َّ  .»نماز است –به منزله  –طواف خانه خدا «. )رواه احلاكم( ».دل

 گفته است:  و چون پيامبر 

نّ «
ّ
ْ 

ّّ
لّة دلّصّلِ  إِّ ِ

 َ ّودفى ِِّه َّ  ف  دّل
ّّ ِبّ َِ  إِ  َ َّ ّ  ّْل  َّ ّ  ّهّهن  ّ�  َ ّلّم ٍِْ  دّس

ّ
 . »دّب َّعاَ ْ

طواف خانه خدا به منزله نماز است جز آنكه خداي تعالي حرف زدن در آن را حالل «
 . »كرده است پس هيچ كس در حال طواف جز خير حرفي نگويد

 :فرمايد مي توقف و ماندن در مسجد چون خدا -5

﴿ َٓ ّٓ َ�بِرِي َسبِيلٍ َو ِ  ].43النساء: [ ﴾ ُجُنًبا ِ
 . »وقتي كه جنب هستيد (وارد مسجد نشويد) مگر آنكه رهگذر باشيد و عبور كنيد«(

يعني وقتي كه جنب هستيد به مواضع نماز نزديك نشويد (تا چه رسد به نماز 
ب است گفت: من مسجد را براي كسي كه در حيض يا جن خواندن). و چون پيامبر 

دانم. اين وقتي است كه عذري نباشد. ولي اگر عذري باشد مثل اينكه در داخل  نمي حالل
مسجد محتلم گردد و نتواند بيرون رود. نووي گفته است: در آن حال بر وي واجب است 
كه تيمم كند. و رافعي گفته است: در آن حال تيمم مستحب است. ولي عبور از مسجد 

علت همان آيه كه ذكر شد، بلكه حتي مكروه هم نيست اگر  براي جنب حرام نيست به
 غرض و هدف صحيحي داشته باشد. 
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 وضو حرام است بي بر محدث وآنچه كه 
 وضوئي) داشته باشد سه چيز بر وي حرام است:  (بيكسي كه حدث اصغر 

 نماز به اجماع، و سجده شكر و تالوت قرآن و نماز ميت. در حديث آمده است: -1

» َّ  
ّ
لف ّ و 

قى ّاقُّة ِ ن  سى ّّ  
ّ
ورف ّوّ

ُى َّ لُ  ِِِِ   ّّ َّمى دبى  خداوند نماز بدون وضو را و «. »ه 
 . »پذيرد نمي صدقه و احسان از غنيمت به سرقت رفته را

در اين باب. كلمه (غلول) بضم غين به  ).ترمذي گفت: اين صحيحترين چيز است(
 ت. معني مطلق حرام است يا به معني مال غنيمت اس

 . »طواف به منزله نماز است«گفت:  طواف خانه كعبه، چون پيامبر  -2
نبايد قرآن را مس كند و «فرمايد:  مي دست زدن و حمل مصحف، چون خداوند -3

. اينكه گفته شده كه: مقصود از آن قرآن نيست بلكه لوح »بدان دست بزند مگر پاكان
نازل نشده است و آنچه نازل شده محفوظ است، از ذهن به دور است چون لوح محفوظ 

نامه اي  قرآن است. پس مراد از كتاب در آيه قرآن است نه لوح محفوظ، و چون پيامبر

نبايد به قرآن دست « .»ال يمس القرآن إال طاهر«به اهل يمن نوشت كه در آن آمده بود: 

ه است: اسناد و حاكم گفت. به روايت ابن حبان در صحيح خود( »بزند مگر كسي كه پاك باشد

 در آيه مالئكه و فرشتگان »مطهرين«مراد از  اند: . و اينكه گفته)آن شرط صحيح دارد

هُ  ّٓ ﴿ باشند باز از ذهن به دور است، چون در آيه نفي و اثبات هر دو هست، مي َو ّٓ  ۥٓ َ�َم ِ ِ
غير آن. پس  و در آسمان تنها پاكان و مطهران هستند نه ].٧٩ة: الواقع[ ﴾٧ سُۡمَطّهُرونَ ٱ

هستند كه مطهر و غير ها  آن را اراده كرده است، زيراها  شود كه خداوند انسان مي معلوم
 . شود نمي مطهر دارند و درباره فرشتگان مطهر و غيرمطهر گفته

 و حرام است دست زدن بدانچه كه براي تدريس قرآن نوشته شده و اگر چه بعضي از
شود. چون در آن تخته و الواح، قرآن به منظور  مي نوشتهباشد، مانند آنچه بر تخته اي  آيه

، واما آيات و بعضي از آيات كه براي باشد مي تدريس نوشته شده پس شبيه به مصحف
آمده ها  نوشته شده يا در خطابهها  درس دادن نوشته نشده است، مانند آنچه كه روي سكه
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 چون پيامبر  ها، آن و حملحرام نيست، و همچنين بر داشتن ها  آن است دست زدن به

ۡهَل ﴿ نامه اي به (هر قل) نوشت و در آن آمده بود:
َ
أ ٰ ُِ ٱََ ِ بَۡيَنَنا  َِۡكَ�ٰ َِمة  َسَوآء ََ  ٰ ََ ِ ِ ْ َطَعاسَۡوا

و به نامه رسان دستور نداده بود كه تو بايستي همواره پاك  ].64آل عمران: [ ﴾َوَ�ۡيَنُ�مۡ 
ي كه وضو ندارد حالل است كه به وسيله چوبي يا باشي و طهارت داشته باشي. براي كس

 زند و نه آن را حمل مي مثل آن قرآن را ورق بزند چون در اين حال او نه قرآن را دست
كند، و نوشتن قرآن روي ديوار مكروه است اگر براي مسجد هم باشد، و همچنين  مي

ست. خوردن چيزي نوشتن قرآن روي لباس و پارچه و مواد خوراكي و امثال آن مكروه ا
كه قرآن روي آن نوشته شده باشد جايز است، ولي بلعيدن آن جايز نيست چون در حال 

. نوشتن آياتي از قرآن در ظرفي تا آب آن گردد مي خوردن و جويدن مكتوب وارد معده
شود مكروه نيست، و سوزاندن چيزي كه در آن قرآن باشد  مي براي شفاء و درمان نوشيده

به غير از مصحف خود  صيانت آن جايز است. چون عثمان بن عفان  به قصد حفظ و
اگر كسي وضو نداشته باشد و نگران  ها. آن را سوزاند به خاطر حفظها  تمامي مصحف

تواند مصحف را به جهت حفظ و صيانت آن،  مي آلوده شدن يا تلف شدن قرآن باشد
ه دست كافران بيفتد بر وي بردارد و حمل كند. اگر مسافر نگران آن باشد كه مصحف ب

 حرام است كه مصحف را با خود به سرزمين كافران ببرد. 
و حرام است كه مصحف را زير سر بگذارد اگر چه خوف دزديدن آن را داشته باشد، 
ولي اگر خوف آن را داشته باشد كه مصحف باغرق شدن يا آلوده شدن يا افتادن به دست 

ير سر بگذارد بلكه اين كار واجب است. حمل مصحف كافران تلف گردد ميتواند آن را ز
در ضمن كاالي ديگر جايز است، و دست زدن به تفاسير قرآن بدون وضو و حمل آن 

 جايز است اگر تفسير بيش از قرآن باشد. 
كودكي كه به حد تمييز رسيده باشد بدين جهت كه وضو ندارد از دست زدن به 

، چون نياز به تعليم آن دارد و ادامه شود مين مصحف و حمل آن براي ياد گرفتن منع
وضو براي وي مشقت دارد، بلكه مندوب و پسنديده است كه به وي امكان داده شود. 
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ولي نبايد به كودك غير تمييز امكان داده شود كه به مصحف دست بزند يا آن را بردارد 
جايز است شود، و همچنين براي معلمي كه وضو ندارد  مي چون موجب هتك حرمت آن

به مصحف دست بزند يا آن را حمل كند، چون براي تعليم بدان كار نياز دارد و استمرار 
 :فرمايد مي و ادامه وضو برايش دشوار است و خداوند

ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ  ﴿  ].78احلج: [ ﴾ِمۡن َحَرج   َّ
 .»ده استو خداوند در دين بر شما سخت نگرفته و حرجي بر شما قرار ندا«





 
 
 

 )(نماز ةصال

 :فرمايد مي در زبان عربي به معني دعاي خير است چون خداوند ةكلمه صال

 . »اي محمد) براي آنان دعاي خير كن«( ].١٠٣ة: التوب[ ﴾َوَصّلِ َعلَۡيِهمۡ ﴿

اهللا «عبارت است از مجموعه اي از گفتارها و كردارها كه با  ةو در اصطالح شرع صال

يابد، و دليل واجب بودن نماز، قرآن و سنت نبوي  مي م دادن خاتمهشروع و با سال »أكبر
و اجماع امت است. پس هركس واجب بودن نماز را منكر گردد و يا بدان استهزاء نمايد 

ْ ﴿ فرمايد: مي . خداوندباشد مي كافر و مرتد �ِيُموا
َ
 ].١١٠ة:البقر[ ﴾سّصلَٰوةَ ٱ َوَ

 .»فظت كنيد و پيوسته آن را انجام دهيد)نماز را بپاي داريد (و بر اقامه آن محا«
 : و احاديث نبوي درباره وجوب نماز خيلي زيادند از جمله گفته پيامبر 

ٍ ّف ّلّألّ « ِِ ى دّقخ 
ى
َ
ّ
عأ
ّ
عى ى ّوْ ِّ رد

ى
ّزل  ْ

ّ
لُ  ّْقّم  ْ ّّ ّا  َِ دِ  ّخ  ّ ِأل ّل قّة دِإل  

ى
ِّّض دبى ّم ْ ّْ
ه يّ  ُى  ِِ ّعقُّا ّخ َاُ   . )رواه الشيخان( ».ومف ّوّل قّةف ّّ

پنجاه نماز را بر امت من فرض كرد و آنقدر به خداوند  »اسراء«خداوند در شب «
مراجعه كردم و از پيشگاه او تقاضاي تخفيف بر امت خود نمودم تا اينكه خداوند تعداد 

 . »نمازهاي فرض را در شبانه روز پنج فريضه قرار داد
 فرستاد گفت:  مي را به يمن ه معاذ بن جبل وقتي ك و چون پيامبر 

مف ّوّلقّةف «  يّو 
ه ُى قّود�ف ِ  ّّ م  ّخ ّا  ُِ ِّّض ّعقٍّ ّن دّب قّا  ّْ

ّ
م ْ ُى ِب ا 

ّ
ْ«. 
بدانان خبر بده و بگوي كه خداوند در هر شبانه روز پنج نماز بر آنان فرض كرده «
 . »است

 :آيه است و دليل تعيين اوقات و تعداد نمازهاي فرض اين
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ۡبَ�ٰنَ ﴿ َُ ِ ٱ ََ وَن وَِحَ� ُُۡصبُِحوَن  َّ َُ ُۡ ٱ َوَ�ُ  ١ِحَ� ُطۡم َۡم َ�َٰ�ٰتِ ٱِ   َۡ َّ �ِض ٱوَ  س
َ
�ۡ 

ا وَِحَ� ُطۡظِهُروَن   ].18 -17الروم: [ ﴾١وََعِشّيٗ
 پاك و منزه است خداوند و تسبيح و تنزيه (گوئيد خداي را) هنگامي كه شب فرا«

رسد، و حمد و ستايش از آن او است در آسمانها و  مي كه به صبح فرا رسد و هنگامي مي
در روي زمين و او را حمد و ستايش (گوئيد) در هنگام عصر و به هنگام فرا رسيدن 

 . »ظهر
نماز مغرب و عشاء و از  »حين تمسون«گفت: در آيه فوق مراد از  مابن عباس 

 نماز ظهر »حين تظهرون«و از  نماز عصر »عشياً«نماز صبح و از  »حين تصبحون«
 . باشد مي

 اوقات نماز
شناختن اوقات نماز مهمترين كار است براي نماز، چون با فرا رسيدن وقت نماز است 

شود، و دليل تعيين  مي و با گذشتن وقت نماز است كه نماز فوت گردد مي كه نماز واجب
ع امت اسالمي است. اوقات نمازهاي پنجگانه قرآن كريم و سنت شريف نبوي و اجما

 :فرمايد مي خداوند

ُٗا  سُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَ�ََۡت َ�َ  سّصلَٰوةَ ٱِِّن ﴿  ].103النساء: [ ﴾١ََِ�ٰٗبا ّمۡوقُو
 .»به حقيقت نماز بر مؤمنان در اوقات معين فرض شده است«

، ّّْصّا ِب «گفت:  و پيامبر  ِ
ّ�ا  ِّ ٍّ ِت ّم

 
�مى ِعَ ّا دو ِ

ب  ِّ  �ِ ّ
ّ
ْ  ، ه اى ّْ ِّ ِلّا ّزدلِّت دل  ُ ّّ دل

ِِّ  ِلاّ   ِ ّا ِب دل ّه ّّ قهِ ، ّو ِِ ّ ّش  ف ِ ث ّم  ُى ّن  َّ ّ ِلّا  ّعص 
 
ّا ِب دل ّّ دِ ، ّو ّ ِر دلقه  ّوّ�َّت  ِِّها 

ِّ ِلاّ   َ ِّ ّا ِب دل  ّّ ، ّو ِّ ى ّْ اّ  ِلّا ّئّ  دل ّْ ِع
 
ّا ِب دل ّّ ، ّو ِّ دلّصائِمى َّ ه 

ّ
ّعامى ْ َّ ّم دل ِى  ّل

 ّ ّعص 
 
ّا ِب دل ّّ قهِ ، ّو ِِ ّ ّش  ف ِ ث ّم  ُى ّن  َّ ِّ ِلّا   ُ ّّ ّا دل ِّ

 
ّا ِب دل ّّ ِِ دلّصائِِم، ّو د ى  ّودلّقّ

 
 
ّا ِب دل ّّ ، ّو ائِمى ِّ دلصه َّ ه 

ّ
ِِّ  ِلّا ْ  ِ ّا ِب دل ّه ّّ ه ّش  ف ِ ث قٍّ ِ ، ّو ُى ّم  ِِ ّن  َّ اّ  ثىقىّث ِلّا  ّْ ِع

ّذد دل ّوق تى ّوق   ُّ  ، ّّهاى َى ، ّهّهاّل: يّا  ّ
ّ
ّت إِي

ِّ ّ َىّم دق   ، ِّ ِّ ع 
ّ
ِّ ّْأ  َ ِّ ّا ِب دل  ّّ ّوّل، ّو

ّ
تى دّسِ ٍهّا دلقٍّ ِم دأل



 125 (نماز) ةصال

 ِ َّا  ّذي ِن دل ّو�  ُّ  ّ َّا  ه اب( ».ّ�َ قّّك، دل ّوق تى ّ ا  حّ نه وصحَّ سَّ ن خزيمة رواه أبوداود والرتمذی وحَ

 . )واحلاكم

جبريل امين دوبار نزد خانه خدا (خانه كعبه) به امامت من ايستاد و (پشت سر او «
نماز را خواندم) نماز ظهر را وقتي برايم خواند كه خورشيد از خط استوا زوال كرده و 
سايه به اندازه بند كفش بود، و وقتي نماز عصر را برايم خواند كه سايه هر چيزي به 

كند و  مي ه خودش بود، و نماز مغرب را وقتي برايم خواند كه روزه دار افطارانداز
گشايد، وقتي نماز عشاء را برايم خواند كه شفق احمر و سرخي كنار  مي رااش  روزه

آسمان ناپديد شده بود، و نماز بامداد و صبح را وقتي برايم خواند كه خوردن و نوشيدن 
فردا آمد نماز ظهر را وقتي برايم خواند كه سايه هر  شود، و چون مي بر روزه دار حرام

چيزي به اندازه خودش بود، و نماز عصر را وقتي برايم خواند كه سايه هر چيزي به 
كند،  مي اندازه دو برابر خودش بود، و نماز مغرب را وقتي برايم خواند كه روزه دار افطار

گذشته بود، و هنگامي نماز صبح  و نماز عشا را وقتي برايم خواند كه يك سوم اول شب
را برايم خواند كه هوا به خوبي روشن شده بود. سپس به من نگريست و گفت: اي 
محمد!  اين است وقت نيايش و نماز پيامبران پيش از تو، و اوقات نماز تو بين اوقات اين 

 .»دو روز قرار دارد كه برايت نماز خواندم
حديث است درباره اوقات ترين  حديث صحيحو بخاري به روايت ترمذي گفت: اين (

 . )نمازهاي فرض پنجگانه
كه در حديث آمده است به معني يكي از بندهاي كفش و نعل است.  »شراك«كلمه 
 »فييء«آن است كه ظل سايه اول روز تا آخر روز است، و  »فييء«و  »ظلّ«فرق بين 

ز ظهر وقتي است كه سايه اختصاص به سايه بعد از زوال دارد. پس يعني اول وقت نما
هر چيز به اندازه يكي از بندهاي نعل و تسمه آن است، و سايه هنگام زوال خورشيد در 

كند. در جايي كه شاخص به هنگام زوال سايه ندارد  مي شهرها و مناطق مختلف فرق
شود و افزوني سايه در جايي  مي مانند مكه و صنعاء همان پديد آمدن سايه زوال محسوب
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شود كه اول و وقت زوال در حالت استواء به  مي اخص سايه دارد زوال محسوبكه ش
اندازه خودش شد، (سايه وقت زوال + سايه هر چيز به اندازه خودش) آخر وقت نماز 
ظهر است و اول وقت نماز عصر. ليكن بايد اندكي سايه بيشتر باشد در آخر وقت نماز 

 زيادت سايه وقت عصر از وقت ظهر جدا ظهر تا وقت عصر فرا رسد كه با اين مقدار
، و هرگاه سايه هر چيز دو برابر آن شد وقت اختيار نماز عصر گردد مي شود و شناخته مي

بار دوم آن را اختيار كرد آن را وقت  سپري ميشود چون جبريل در نمازش براي پيامبر 
6Fنامند مي اختياري نماز عصر

شود و  مي شروع ، و بعد از آن وقت، وقت جواز نماز عصر1
 گفت:  تا زمان غروب خورشيد ادامه دارد چون پيامبر 

ه اى « ّْ ِىِ  دل  ِ ِ  ا لّم ّ�
 .)رواه مسلم( »ّوق تى دلّعص 

 . »وقت نماز عصر تا زماني است كه خورشيد غروب نكرده باشد«
و وقت نماز مغرب عبارت است از غروب خورشيد، چون جبريل هر دو بار در يك 

خواند، و در زمان پايان وقت نماز مغرب اختالف  غرب را براي پيامبر وقت نماز م
است و دو قول وجود دارد. قول اول آنست كه مدت زمان جواز خواندن نماز مغرب، 
مدت زماني است كه شخص بتواند طهارت بگيرد و ستر عورت كند و لباس بپوشد و 

است قول اظهر كه از ظاهر حديث اذان و اقامه بگويد و پنج ركعت نماز بخواند، و اين 
شود، و بنا به قول ديگر بتواند بعد از طهارت و غسل و لباس پوشيدن هفت  مي فهميده

ركعت نماز بخواند، چون دو ركعت پيش از نماز مغرب و دو ركعت بعد از نماز مغرب 
شود هفت ركعت، و اين قول راجح  مي سنت است و سه ركعت نماز مغرب كه جمعا

دهد بايد معتدل و در حد وسط باشد (نه  مي خصي كه اين اعمال را انجاماست. و ش
 . »خيلي شتاب زده ونه خيلي كُند

                                                 
يزي از وقتي كه سايه هر چيزي بعد از سايه وقت زوال به اندازه خودش شد تا وقتي كه سايه هر چ -1

 .شود وقت اختيار عصر است دو برابر خود به اضافه سايه وقت زوال مي
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شود كه شفق احمر و  مي قول دوم آنست كه وقت جواز نماز مغرب هنگامي سپري
 گفت:  سرخي آن از افق آسمان بعد از غروب ناپديد گردد. چون پيامبر 

ِِِ  إِذد ئ«  ِ ِّ ى ّوّوق تى دلّه ّْ ِف دل هى  َ ّ ه اى  ا لّم   ّْ   )رواه مسلم( ».ِِّت دل

وقت نماز مغرب هنگامي است كه خورشيد غروب كرده تا وقتي كه شفق احمر «
 .»ناپديد نشده است

سوال كرد كه  روايت شده است كه يكي درباره اوقات نماز از پيامبر  و از بريده 
مغرب را در روز اول وقتي خواند كه خورشيد دو روز با وي نماز خواند. نماز  پيامبر 

غروب كرده بود، و روز دوم وقتي نماز مغرب را خواند كه هنوز شفق احمر ناپديد نشده 
 بود. 

كرد؟ آن مرد گفت: منم اي  مي سپس گفت: كجا است آن كس كه از وقت نماز پرسش
و مسلم آن را ! گفت: وقت نماز شما ما بين آن دو وقت است كه ديديد. رسول اهللا 

روايت كرده است. و احاديث در اين باره فراوانند و ابن خزيمه و خطابي و بيهقي و 
رافعي گفت: گروهي از اصحاب اين قول را اختيار كرده  اند. بغوي اين قول را اختيار كرده

 . )نووي گفت: احاديث صحيح بدان تصريح دارند( اند. و ترجيح داده
دن شفق احمر وقت نماز عشاء آغاز و با گذشت يك سوم از برابر احاديث با ناپديد ش

در همان حديث است امامت جبريل چنان گفت.  گذرد، چون پيامبر  مي شب وقت آن
يابد. چون  مي و در قولي ديگر آمده است كه وقت نماز عشاء با گذشتن نصف شب پايان

 گفته است:  پيامبر

ِف دلقٍِّم « َِ َِص   . )حديث صحيح :قال النووی(. »ّوق تى دلِعْاِ  إِ

 . »وقت نماز عشاء تا نصف شب ادامه دارد«
 و در روايت ديگر آمده است: 

ِف دلقٍّ ِم « ِ �ى دلِعْاّ  إَِ َِص  ّا
ّ ّ
ِأل أل ّ ّ

ى
ّ  ّم ْ شى

ّ
ن ْ

ّ
ْ 

ّ
صححه احلاكم علی رشط (. »لّوّ

 .)الشيخني
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 ف شب به تاخيراگر خوف به مشقت انداختن امت نبود نماز عشاء را تا نص«
 .»انداختيم مي

و اين وقت اختياري نماز عشاء است، و وقت جواز آن تا سپيده دم فجر صادق (دوم) 
 گفته است:  ادامه دارد چون پيامبر 

ٍ ّأ ّوق تى « �فى ّم ّ ن  لّم يىّصمه دلّصلّ  ّلّأل ّ�ِ ِِ
 ِ �ٌف إَِّها دّق ِِ

 ِ ِِ دسّوِم ّ�  ا إَِّ ى لّْ ّا 
ّ
ْ 

ِی ا 
ى
 . )رواه مسلم( »دلّصلِ  دأل

آگاه باشيد در خوابيدن تفريط و كوتاهي نيست بلكه تفريط بر كسي است كه نماز «
رسد، و چنين كسي تقصير و كوتاهي كردن  مي نخوانده باشد تا اينكه وقت نماز بعدي فرا

 . »و تفريط را مرتكب شده است
ازي تا زمان فرا رسيدن وقت نماز كند كه وقت هر نم مي اين حديث بر اين داللت

بعدي ادامه دارد، مگر نماز بامداد كه وقت آن تا فرا رسيدن نماز ظهر ادامه ندارد چون 
يابد. و ظاهر حديث  مي اجماع بر اين منعقد است كه با طلوع خورشيد وقت آن پايان

 امامت جبريل هم بر آن داللت دارد. 
مدت زمان غيبت شفق احمر  شود نمي ناپديد ها آن ي كه شفق احمرها سرزمين اما در

در نزديكترين مناطق بدانجا معتبر است. آغاز وقت نماز بامداد هنگام طلوع صبح صادق 
است كه روشني سپيده دم يكباره و به طور گسترده در جهت عرض و پهناي افق و 

به  شود، و وقت اختياري نماز صبح تا وقتي است كه هوا مي آسمان پخشهاي  كناره
شود و همه چيز آشكار خواهد شد، به دليل حديث امامت جبريل. و  مي خوبي روشن

 گفت:  وقت جواز آن تا طلوع خورشيد ادامه دارد. چون پيامبر 

» ِّ  َ ا ّر ّ دلصىّ
ّ
ه اى ّهّها  ْ ّْ َّ دل قى  َ ن  ّ�

ّ
ّعُة ّ�َ ّم ْ

 
ِِ ّر� ا ّر ّ ِ ّن دلّصَ 

ّ
  .)رواه مسلم(. »ّ ن  ْ

از طلوع خورشيد بتواند يك ركعت بخواند او نماز صبح را دريافته هركسي پيش «
 . »است
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و بايد دانست كه وقت جواز بدون كراهت نماز صبح تا دميدن سرخي قرص خورشيد 
كند وقت كراهت آن است،  مي است پيش از طلوع خورشيد و اين وقت تا خورشيد طلوع

ه و ناپسند است و همچنين سخن اگر عذري نباشد و خوابيدن پيش از نماز عشاء مكرو
 گفت:  گفتن بعد از نماز عشاء مگر اينكه سخن خير باشد. چون ابو برزه اسلمي 

َّع ّاُا« اِ  ّودلِايّث  ّْ لِ  دلِع ّّ ّم ّ�َ ّم  لى دّسو  ِّ  . )واه الشيخان(ر ».َّن يّم 

بخوابد و آمد از اينكه پيش از نماز عشاء  مي همواره كراهت داشت و بدش پيامبر «
 . »بعد از خواندن نماز عشاء سخن بگويد

 شرايط وجوب نماز
 : باشد مي براي وجوب نماز تحقق شرايط زير الزم

اسالم (مسلمان بودن)، و به حد بلوغ رسيدن، و عقل و تمييز داشتن، و پاك بودن از 
 حيض و نفاس. 

چون در  شود نمي پس بر كسي كه كافر اصلي است (نه مرتد) نماز خواندن مطالبه
حال كفر نماز خواندن صحيح نيست، زيرا نماز عبادت و تقرب به خدا است و او اهل آن 
نيست، و در همه فروع شريعت چنين است. و اما مرتد بدون خالف، وجوب نماز متوجه 

شود چون با مسلمان شدن اين وجوب بر او الزم خواهد شد و با مرتد شدن از او  مي او
 . شود نمي ساقط
سپس مرتد شد اين اقرار  باشد مي انگونه اگر كسي به مالي اقرار كرد كه بر ذمه اوهم

. و اما كودك و كسي كه عقلش زايل شده باشد با بيماري يا آفتي يا شود نمي از او ساقط
 گفته است:  گردد. چون پيامبر  نمي واجبها  آن چيزي مانند آن، نماز بر

: ّعِن « َّ دلّهقّمى ّعن ثّلثف ِْ ِّقّم وّّعِن دل رى ه ّلّأل ّ�َ  ِِ َّ وّّعِن دلّص َىوِن ـدّسائِِم ّلّألّ  َّتٍّ ِه  َ ّه
ِهّم  ع  َّ  . )أخرجه أبوداود والرتمذی قال: حديث حسن(. »لّأل 
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از سه كس قلم تكليف برداشته شده است: كسي كه به خواب رفته است تا اينكه «
برسد، و از ديوانه تا عاقل گردد و عقلش  بيدار گردد، و از كودك تا اينكه به سن احتالم

 . »برگردد
هرگاه كودك به حد تمييز و رشد رسيد بر ولي او واجب است كه او را به نماز 
خواندن امر كند اگر به سن هفت سالگي رسيده باشد، و چنانچه به سن ده سالگي رسيد 

 گفته است:  بايد به خاطر ترك نماز او را بزند. چون پيامبر 

م مى « ُى ّ قىود َِّْ  ِه ف ّوّْ
ا ى ّعق   َِ

ّ
م  ْ ُى م  ّعقٍُّا ّو ُى َىو  ِ

َف ّودض  ا ى ّعَ   َِ
ّ
م  ْ ُى م ِِالّصلِ  ّو ّاإى

ّ
و ّ

ّ
ود ْ ِى

َِ ـِِ دل ِّ ا
َّ  . »ّه

چون فرزندانتان به هفت سالگي رسيدند آنان را به نماز خواندن امر كنيد، و چون به «
را بزنيد و تنبيه كنيد، و در سن ده سالگي اتاق  ده سالگي رسيدند و نماز نخواندند آنان

  ».خواب آنان را از هم جداكنيد
كه احكام طهارت (غسل و وضو) و نماز را به  باشد مي و بر پدران و مادران واجب

 فرزندانشان ياد بدهند. 
واما نماز بر حايض و نفساء در حال حيض و نفاس واجب نيست بلكه حرام است 

 : گفت چون پيامبر 

قَّقِّت دل«
ّ
ِِ دلّصل ّ ـإِذد ْ ةى ّّْا َّ  ٍ ِّ..« . 

نماز را ترك  –تا هنگام پاك شدن  –هرگاه حالت حيض به تو روي آورد پس «
  »...كن

 و نفاس هم حكم حايض را دارد. 

 شرايط صحت نماز
ها  آن بايد دانست كه نماز شرايط و اركان و ابعاض (اجزاء) و هيئتي دارد كه تحقق

ت نماز ضروري و الزم است. فرق بين شرط و ركن اين است كه شرط از براي صح
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از  ها اندام ماهيت و ذات نماز خارج است (و مقدم بر آن است)، مانند طهارت اعضاء
وضويي) و ناپاكي و نجس. و ركن آن است كه داخل در خود نماز و ذات نماز  (بيحدث 

 است مانند ركوع و سجود.
 ز است: شرايط صحت نماز پنج چي

 وضويي و جنابت) چون خداوند بي پاكي ازحدث اصغر و اكبر (پاكي از -1
 :فرمايد مي

﴿ ََ ِ ِ ٱَِِاا ُ�ۡمُتۡم ِ ْ ٱََ  سّصلَٰوة لُوا َِ  ].٦ة: املائد[ ﴾وُُجوَهُ�مۡ  ۡغ
 .»...را بشوييد هايتان هر گاه اراده خواندن نماز كرديد چهره«

 .»...نب بوديد غسل جنابت كنيدو اگر جنابت داشتيد و ج«: گويد مي تا آنجا كه
 گفته است: و پيامبر 

ورف «
ُى َّ   ِ ِّ

لُ  ِِ ّّ َّمى دبى  ه  َّ  
ّ
 .)رواه اجلامعة( .»ّ

 .»پذيرد نمي خداوند نماز را بدون پاكي«
پاكي و پاكيزگي بدن و جامه و لباس و مكان و محل. و اما دليل پاكي بدن قول  -2

 :خدا است

 .»رجز را ترك كن« ]5املدثر: [ ﴾٥ ۡهُجرۡ ٱََ  سروۡجزَ ٱوَ ﴿
و چون  باشد مي رجس به معني نا پاكي و نجاست است. ترك آن، آلوده نشدن بدان

 گفت:  كپيامبر به عايشه 

َّقِّت دل«  �
ّ
ّا ـإذد ْ ّّ َ کِ دّلّم ّو َّ ِا  َِ

ِّ�  ّْاس  ا ِّ
ّ
ِِ دلّصل ّ ّواذد ْ ّة ّّْا َّ ٍ رواه (. »ِّ

 .)الشيخان

ي آورد نماز خواندن را ترك كن و هر گاه حيض به تو پشت هر گاه حيض به تو رو«
 .»كرد (تمام شد) خون خود را بشوي (غسل كن) و آنگاه نماز را بخوان

 :گويد مي و اما دليل پاكي جامه ولباس قول خداوند است كه
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 .»را پاك كنات  و لباس و جامه« ].4املدثر: [ ﴾٤َو�َِيابََك َيَطّهِۡر ﴿
ه اگر خون حيض جامه را آلوده كرد آن را با آب بشوييد. اين در حديث آمده است ك

حديث صحيح است. و اما پاكي محل نماز خواندن به دليل قول پيامبر است، كه چون 
 يك مرد اعرابي در مسجد ادرار كرد گفت: 

َاُ (ّالودُ) ِ ن  ا ف « َّود ّعقٍِّ  ّذَىو   .»يك سطل آب بر جاي آن بريزيد«. )متفق عليه(. »ّى

هر گاه كسي نماز خواند و در بدن يا جامه و لباس يا محل نماز وي نجاستي وجود 
 داشت و او در حال نماز خواندن از آن نجاست و ناپاكي اطالع نداشت و آن را

دانست، و اگر به آن علم نداشت بر وي واجب است كه بعد از اطالع، آن نماز را  نمي
 اجب است و با جهل و عدم آگاهي ساقطقضا كند چون طهارت بدن و لباس و محل و

 وضويي با جهل و ندانستن ساقط بي همانگونه كه طهارت و پاكي از حدث و شود نمي
قضاي نماز واجب نيست، و ابن منذر و نووي در شرح مهذب  اند: . بعضي گفتهشود نمي

 اند. آن را اختيار كرده
از اطالع داشت سپس آن را ليكن اگر شخصي از آن ناپاكي در بدن يا لباس يا محل نم

فراموش كرد، بر وي واجب است كه آن نماز را قضا كند، چون هنگامي كه از نجاست 
 اطالع داشته است از شستن آن تقصير و كوتاهي كرده است. 

ستر عورت و پوشيدن آن با لباس پاك حتي در خلوت و تاريكي. عورت عبارت  -3
نماز بر مرد و زن واجب است. چون خداوند گفته در ها  آن يي كه پوشيدنها اندام است از

 :است

﴿  ۡ ِج َۡ ِ َم
ّ�ُ َۡ واْ زِ�نََتُ�ۡم ِعن َُ  ].31األعراف: [ ﴾ُِ

أف ّّْصّاقّ ى «
ى ّعن ّشٍ 

ّ
َ
ّ
أ َّ دْاُ ّْ ِّ أ ّع

ّ
 .)واه مسلم(ر ..».ّ ن ْ

هركس پيش عراف رفت و چيزي را از او پرسيد و بدان باور كرد و او را تصديق «
 .»...نمود
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روي به قبله نماز خواندن براي كسي كه بتواند چنين كاري كند نه براي كسي كه  -5
خواند،  مي و نماز سنت باشد مي در حال شدت خوف است يا مسافري كه در سفر مباح

شود. دليل  مي (در آن دو صورت روي به قبله نماز خواندن شرط نيست) كه بعدا بيان

ِۡ ٱَََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ﴿ ت:شرط بودن استقبال قبله قول خدا اس ِج َۡ ََراِم� ٱ سَۡم وََحۡيُث َما  َۡ
 ْ َووا نُتۡم َََو َُ

 ].١٥٠ة: البقر[ ﴾
پس روي خود را (در نماز) به سوي مسجد الحرام بگردان و هر جا كه بوديد (در «

 . »نماز) روي خود را سوي مسجد الحرام بگردانيد (روي به سوي آن نماز بخوانيد)
 له در غير نماز واجب نيست پس معلوم است كه مقصود از آيه كهاستقبال قب

 گفته است:  فرمايد: روي به سوي قبله كنيد، يعني در نماز چنين كنيد. و چون پيامبر  مي

َِِم دلِهَ قّةّ «
َّه  َىّم دع  وّ   َِِغ دلوىضى

ع 
ّ
 دلّصلِ  ّْأ

ّ
ّت إَِ ه   . )رواه الشيخان( »إِذد �ى

واندن كردي وضوي كامل بگير سپس روي به سوي قبله نماز را هرگاه اراده نماز خ«
 . »بخوان

براي كساني كه در مكه هستند و به خانه كعبه نزديكند واجب است كه درست متوجه 
بينند روي به جهت كعبه و قبله  نمي خانه كعبه باشند، و براي كساني كه دورند و آن را

خواند بايد مستقر باشد و در محل  مي نماز خواندن كافي است. كسي كه نماز فرض را
ثابتي نمازش را بگزارد، مگر اينكه در كشتي و امثال آن باشد كه در آن صورت استقرار 
شرط نيست چون بيرون رفتن از كشتي سخت يا غير ممكن است. بايد دانست كه اگر 

اد كند كسي قادر باشد در جهت يابي قبله يقين حاصل كند، براي او جايز نيست كه اجته
و به ظن خود جهت قبله را تعيين كند، ولي كسي كه خود قدرت جهت يابي ندارد اگر 
كسي را يافت كه از روي علم و آگاهي به وي خبر دهد بايد به وي اعتماد كند اگر مورد 

كند كه آن فرد مرد يا زن يا عبد باشد. كسي كه از جهت  نمي وثوق و اطمينان باشد فرق
اهي ممكن است به زبان بگويد، و گاهي ممكن است بدان اشاره كند. دهد گ مي قبله خبر

توانست اجتهاد و تالش  مي اگر نمازگزار كسي را نيافت كه جهت قبله را به وي بگويد، و
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كند. براي جهت يابي قبله، در آن صورت از روي اجتهاد و ظن خود جهت قبله را تعيين 
جتهاد شخصي آنست كه آن شخص داليل خواند، و شرط ا مي كرده و به سوي آن نماز

جهت يابي قبله را بداند، و اگر نداند بايد از مسلمان عادل و عارف به ادله قبله پيروي 
كند. يكي از داليل جهت يابي قبله ابزار جديدي است به نام قبله نما و قطب نما كه 

 نمايد.  مي جهت قبله را معين

 ايز استدر دو حالت ترك قبله در نماز ج
 در دو حالت ترك قبله در نماز جايز است:

در حالت شدت خوف و رويارويي در صفوف جنگ با دشمن كه در اين حال  -1
خوانند سواره يا پياده، روي به سوي  مي جنگجويان هرگونه كه ممكن باشد نماز خود را

 :فرمايد مي قبله يا روي به غير قبله، چون خداوند

  ََِِنۡ ﴿
َ
َ ًٓ ُتۡم ََرَِجا ُۡ َٗاِِ َبا َۡ  ].٢٣٩ة: البقر[ ﴾ۡو ُر

هرگاه خوف داشتيد (و نگران حمله دشمن بوديد) پياده يا سواره (نمازتان را «
 .»بخوانيد)

اين آيه را چنين تفسير كرده است: اين آيه مربوط است به نماز خوف. و  مابن عمر 
 پيامبر  كنم كه ابن عمر چنين گويد، مگر اينكه آن را از نمي نافع گفته است: گمان

بوده است. مالك آن  يعني اين تفسير ابن عمر بر مبناي شنيدن از پيامبر  –شنيده باشد 
به روايت از  مرا روايت كرده است. ماوردي گفت: امام شافعي اين تفسير را از ابن عمر 

كند كه نماز به غير جهت قبله  مي روايت كرده است. چون ضرورت گاهي اقتضا پيامبر 
ود كه در اين حالت نه در وقت تكبير تحريم و نيت آوردن و نه در غير آن خوانده ش

و  اند. استقبال قبله الزم و واجب نيست اگر چه پياده هم باشد. بغوي و غير او چنين گفته
اعاده نماز الزم نيست و او حق ندارد كه نمازش را از وقت آن به تاخير اندازد، چون 

 :نمازي در وقت معين خود خوانده شود قرآن بر اين داللت دارد كه هر
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ُٗا  سُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَ�ََۡت َ�َ  سّصلَٰوةَ ٱِِّن ﴿  ].103النساء: [ ﴾١ََِ�ٰٗبا ّمۡوقُو
 . »به راستي نماز بر مؤمنان فرض است كه در وقت معين برگزار شود«

واجب است كه به هر حال از فرياد و سر و صدا كردن اجتناب و پرهيز شود چون 
بدان نيازي نيست. نماز خوف همچنان كه در جنگ با كفار جايز است در جنگ با ياغيان 

، و باشد مي و متمردان و راهزنان و در جنگ به منظور دفاع از جان و آبرو و مال نيز جايز
فرار چاره اي نباشد يا فرار از ها  آن همچنين در حال فرار از سيل يا آتش سوزي كه از

تواند بر اعسار و  نمي بدهكاري كه از پرداخت دين عاجز است ودست طلبكار براي 
تنگدستي خود اقامه دليل و بينه كند يا در حال فرار از قصاص كه اميد عفو از اولياي 

 مقتول داشته باشد نيز جايز است. 
خواه  باشد مي حالت دوم كه ترك قبله در نماز جايز است نماز سنت در سفر -2

 گفت:  مده باشد. اما براي سواره به دليل اينكه ابن عمر مسافر سواره يا پيا

ُّت ِِ ِ « ّّ َِِ  ّلٍ ثى َّّو
ِِ ردِلقّ

 ُ ِّ ولى دِب يىّصِاّ ّم   . )رواه الشيخان(. »َّن رّعى

رفت  مي در مسافرت بر پشت راحله و مركب خود رو به هر جهت كه پيامبر «
 . »خواند مي نمازش را

 رفت نماز مي ... او بر پشت مركب رو به هر جهت كه«ست: درروايت بخاري آمده ا
شد و رو به قبله آن  مي گذارد از مركب خود پياده مي . اما هرگاه كه نماز فريضه»خواند مي
 آمده است:  خواند چون در حديث جابر  مي را

ولى دِب « ُّت  ِِِ ، ّْ�ِذد َّن رّعى ّّ َِِ  ّلٍ ثى َّّو
َّهَّّم  يىّصاه ّم ردِلقّ ّل ّْاع  َّ ّة َّ َّ  � ِِ

ِّ ردّا دل
ّ
ْ

  .)رواه البخاری(. »دلِهَ قّةّ 

 بود نمازش (نماز سنت) را مي سوار بر مركب رو به هر طرفي كه او را پيامبر «
 شد و رو به قبله نمازش را مي كرد پياده مي گزارد و چون اراده گزاردن نماز فريضه مي
 .»گزارد مي
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د كه نماز سنت را هم رو به قبله بخواند اين كار به ترك چنانچه مسافر مكلف گرد
انجامد، و اينكه براي مسافر پياده  مي اوراد و نمازهاي سنت يا ترك مصالح زندگي مردم

هم به قياس بر مسافر سواره در نماز سنت ترك جايز است چون از لحاظ معني و مفهوم 
ي است كه توجه به قبله برايش ممكن مانند هم هستند، البته اين جواز ترك قبله براي كس

نيست، ولي اگر توجه به قبله ممكن باشد بدين معني كه زمام مركب را در اختيار داشته و 
مركب مطيع و سهل القياد باشد بر وي الزم است كه رو به قبله نمازش را بگزارد. چون 

 : روايت شده كه پيامبر 

وّ « َّ َّ َّ ن 
ّ
ردّا ْ

ّ
ِّ ّوْ ّ  ِر�ِى ى َِن إِذد ّعاّْ ّّ ّا ّلٍ ثى ّو ّّ َِّ  دلِهَ قّّة ّوّ�ّبّ ّو َّّم َِِاقّ  ».ّي ِدعَّه 

 . )رواه أبوداود بإسناد حسن(

خواست نماز سنت بخواند روي شتر خود را به سوي  مي رفت و مي هرگاه به سفر«
كابش كرد روي ر نمي خواند و فرق مي و نماز خود را گفت مي كرد و تكبير تحريم مي قبله

 . »به هر طرفي بود
، پس گردد مي بايد دانست كه جهت مورد نظر مسافر (در نماز سنت) قبله او محسوب

شود. او بايد براي ركوع و سجود  مي اگر از جهت مورد نظر منحرف گشت نمازش باطل
خميده شده سرش را فرود بياورد كه اين انحناء و خميده شدن براي سجود بايد بيش از 

فرق باشد و اين براي سوار است، ولي پياده بايد به ركوع برود و ها  آن تا بين ركوع باشد
تواند تشهد را كه چون قيام طول دارد در حال رفتن بخواند،  مي روي زمين سجده كند و

و اما كسي كه سوار بر كشتي و امثال آن باشد حق ندارد كه قبله را ترك كند و به جهت 
 استقبال قبله در اين حالت ممكن است.غير قبله نماز بخواند چون 

 اركان نماز
قبال گفتيم كه: نماز شرعي مشتمل است بر اركان و شرايط و ابعاض و هيئات كه 

 شرايط را ذكر كرديم و اينك اركان نماز: 
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نيت و قصد و اراده قلبي براي اداي نماز، كلمه نيت در زبان عربي به معني قصد  -1
رت است از قصد كاري توأم با انجام  عملي آن. محل نيت است، و در اصطالح شرع عبا

قلب است و نيت (مانند اينكه بگويد: نيت دارم كه چنين كنم) يك عمل شرعي نيست و 
دليل شرعي ندارد، پس اگر كسي به زبان نيت را تلفظ كند و قلبش غافل باشد اين نيت 

انجام عملي داشته باشد كند، و شرط نيت آنست كه جزم و تصميم قطعي به  نمي كفايت
 »اهللا أكبر«خواهد انجام دهد، و در نماز اين تصميم قطعي بايد مقارن با گفتن  مي كه

 :فرمايد مي (تكبير تحريم) باشد و دليل بر آن اينست كه خداوند

﴿ ٓ واْ  َوَما ُۡ ّٓ ِ�َۡعُب ِ ِمُرٓواْ ِ
ُ
َ ٱَ ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  َّ  ].٥ة: البين[ َّ

مگر به اينكه خداوند را عبادت كنند و دين را خالصانه از آن خداوند اند  دهو امر نش«
 . »بدانند

ماوردي گفته است: اخالص كه در آيه آمده است به معني نيت است، و خالصانه يعني 
 گفته است:  اينكه از روي تصميم قلبي و نيت دين را از آن خدا بداند، و پيامبر 

هالى ِِاسه « ع 
ّ
 .»اِ� ٍّ إَِّهاّ دأل

بخشد قصد و نيت و آگاهانه انجام دادن آن  مي به حقيقت آنچه به كارها ارزش«
 . »است

و امت اسالمي اجماع كرده است بر اينكه نيت در نماز معتبر است. پس هرگاه كسي 
بخواهد نماز فرض بخواند بايد قصد و تصميم برگزاري و انجام آن را داشته باشد تا از 

ديگرش ممتاز و مشخص گردد، و بايد آن را از ديگر نمازهايش  اعمال و كارهاي
مشخص كنند و آن را معين نمايد و قصد فرض بودن را هم بكند تا با نماز سنت (كه 

 گيرد) فرق داشته و از آن جدا گردد.  مي داوطلبانه صورت
و به  باشد مي البته نيت فرض بودن نماز براي كودك واجب نيست چون نماز او سنت

 گيرد.  مي انجامها  آن و به نامها  شود اگر چه در اوقات فريضه مي صورت سنت واقع
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قيام و بر پاي ايستادن در نمازهاي فرض و واجب براي كسي كه بتواند سر پا  -3
گيرد به وقت نتوانستن بر پاي ايستادن مانند نشستن يا  مي بايستد يا آنچه كه جاي قيام را

گفته است: من بيماري (بواسير) داشتم و  ران بن حصين بر پهلو خوابيدن. چون عم
 پرسيدم، او گفت:  درباره نماز گزاردن از پيامبر 

بف «
 َ ّّ َ  ّهّعا  َِ َّ  َ

ّ َ  ّهّهاِعادُ ّْ�ِن  لّم ْ َِ َّ  َ
ّ مه قائِهاُ ّْ�ِن  لّم ْ ّّ« . 

نشسته هم ايستاده نمازت را بگذارد، اگر ايستاده نتوانستي نشسته آن را بگزار، اگر «
 . »نتوانستي بر پهلوي آن را بگزار

 بخاري آن را روايت كرده و نسائي بر آن افزوده است: 

ّعُا«..  وىع 
ّّ
ا إِّ َُ  ِ  يىّمقهفى دب ى ّ�

ّ
ّ ّ ِِ

 ُ ِّ َّق ِهٍاُ ّم   َ َ  ّههى َِ َّ  َ
ّ  . »ّْ�ِن  لّم ْ

هيچكس را  اگر بر پهلوي نيز نتوانستي بر پشت خوابيده آن را بخوان، خداوند«
. در قيام و بر پاي ايستادن بايد راست و »نمايد مگر به قدر وسع و توانش نمي مكلف

درست بايستد و اين شرط قيام است. اگر بتواند بر پاي بايستد، ولي به علت بيماري 
پشتش نتواند به ركوع و سجود برود بر او واجب است كه اين قيام را انجام دهد چون آن 

اگر براي قيام به چيزي نياز داشته باشد تا بر آن تكيه كند الزم است كه  تواند، و مي را
چنين كند. بايد دانست كه مراد از ناتواني از ايستادن امكان و عدم امكان نيست بلكه مراد 

. باشد مي از نتوانستن، خوف از هالكت يا افزايش بيماري يا ترس از مشقت و رنج شديد
مراد از عجز از قيام آنست كه جز با مشقت و طاقت نتواند  امام شافعي فرموده است كه:

 برپاي ايستد. 
دهد بايد بر پهلوي راست بخوابد، و  مي كسي كه نماز را بصورت خوابيده انجام

واجب است روي به قبله باشد. اگر نتوانست بايد بر پشت بخوابد به گونه اي كه رو به 
را با اشاره و ايماء به ها  آن د را انجام دهدسوي قبله باشد، و اگر نتوانست ركوع و سجو

سوي قبله انجام دهد كه اشاره و ايماء كند، با اشاره چشمان اين عمل را به جاي آورد، 
چون توانش بيش از اين نيست اگر از آن هم عاجز باشد افعال و حركات نماز را در قلب 
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ز قلب جاري كند و به دل را اها  آن و به دل انجام دهد. در اين حالت اگر نتوانست،
گويد. و مادام كه عقلش ثابت و برجاي است نبايد به هيچ وجه نماز را ترك كند، وقتي 
كه در چنين حالتي نماز گزارد بعد از بهبودي اعاده آن الزم نيست. امام محمد غزالي به 

 استدالل كرده كه گفته است:   قول پيامبر 

ِف ّْأَى «
م 
ّ
م  ِِأ َىمى  ِ ّم

ّ
َىم  إِذد ْ ع  َّ  . »و د ِ َ ى ّ ا دعَّ

توانيد  مي هرگاه به شما دستوري دادم كه كاري انجام دهيد، آن را كار را به حد كه«
 . »انجام دهيد

 شود.  مي رسد نماز خوانده مي و تا وقتي كه مرگ فرا

 گفته است:  (اهللا أكبر گفتن آغازين) چون پيامبر  تكبرية اإلحرام -3

ُى دلّصل ِ « َا  ِ ِقٍ مى  ِ   َ ا دلتّ  ِقٍ قُى
ّ
ى ّوت   َِ

 َ �ىهُا دّق  ِ و ى ّوتّ رواه أبوداود وغريه (. »دلوىضى

  )بإسناد صحيح

 هرچه كه غير از نماز باشد بر آدمي حرام »اهللا أكبر«كليد نماز وضو است و با گفتن «
 . »شودك مي شود و با سالم دادن آن محرمات بر انسان حالل مي

(كسي كه نمازش را نادرست خواند)  »املسيئ صالته«حديث  در و چون پيامبر 

 گفته است: 

َِِم دلِهَ قّّة ّوّ�به  « َّه
َىّم دع  وّ   َِِغ دلوىضى

ع 
ّ
 دلّصلِ  ّْأ

ّ
ّت إَِ ه   . »إِذد �ى

هرگاه خواستي به نماز بايستي و قصد نمازگزاردن كردي اول وضوي كامل و درست «
 .»بعد اهللا أكبر بگوي بگير و سپس روي به قبله بايست و

 كرد روي به قبله مي هرگاه نماز را آغاز . چون پيامبر »اهللا أكبر«تكبير يعني 
. به روايت ابن ماجه و روايت »اهللا أكبر«: گفت مي برد و مي ايستاد و دستان خود را باال مي

ما اگر و تصحيح ابن حبان. اين براي كسي است كه بتواند به زبان عربي آن را بگوييد، ا
كسي نتوانست و قدرت تعلم آن را هم نداشت ترجمه آن را به زبان خود بگويد، ليكن 
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اگر قدرت تعلم و آموزش داشته باشد بر او واجب است كه ياد بگيرد حتي اگر يادگيري 
آن مستلزم مسافرت به محلي باشد چون اين مسافرت وسيله فراگيري و آموزش چيزي 

كه وسيله ياد گرفتن امري واجب باشد و ياد گرفتن  است كه واجب است، و هرچيزي
 واجب بدون آن ممكن نباشد آن نيز واجب است. 

گفته  خواندن سوره فاتحه در همه ركعتهاي نماز سنت و فرض، چون پيامبر  -4
 است: 

َاِ  « َِ
 
 ِِِاِتِّة دل

 
ْ ِّ ه  َّ لّ  لِّهن  لّم  ّّ  

ّ
 . )رواه الشيخان(. »ّ

 ي كه در آن سوره فاتحه را نخوانده باشد). (نمازي نيست براي كس
 و تا فاتحه نخواني نمازت قبول نيست. و در روايت ديگري آمده است: 

َاِ  « َِ
 
مى ٍُْا ِِِاِتِّة دل ّى ِّ  دل

ى
ْ ِّ ه  َّ  

ّ
لٌ  ّ ّّ َِئى 

 تى 
ّ
رواه الدار قطنی بإسناد صحيح (. »ّ

 . )ورواه ابن حبان وابن خزيمة فی صحيحهام

كند و موجب سقوط فرض  نمي ر آن سوره فاتحه خوانده نشود كفايتنمازي كه د«
 .»نيست

قرائت سوره فاتحه براي مرد و زن واجب و فرض است. اما شافعي با سند خود در 

 گفته است:  روايت كرده است كه پيامبر  »املسيئ صالته«حديث: 

َاِ  « َِ
 
مه دل

ى
ْ ِِأ ِّ َىّم دق  به   َّ ّْ« . 

 . »كبير) بگو، سپس أم الكتاب (سوره فاتحه) را بخوانپس اهللا أكبر (ت«
 و در روايت ديگري آمده است: 

ى: إَِّها «
ّ
، ّْهٍّم َ ى ّ�ّهامف   َّ آِن ِّْ�ّ ِاّادٌج ِّْ�ّ ِاّادٌج   ِ هى

 
مه دل

ى
ا ِِأ ُّ  ِهٍ

 
ْ ِّ ه  َّ لُ  لّم   ّّ ّا  ّّ ّ ن  

 َِ  ِ �ّ ِِ ا  ُّ
 
ْ ِّ ونى ّوردّ  دِإل اِم ّْهاّل: دق   . )رواه مسلم عن أبی هريره( .»ّك َّمى
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هركس نماز بخواند و در آن ام الكتاب را نخوانده باشد نمازش ناقص (و فاسد و «
باطل) و ناتمام است. به وي گفته شد: ما كه پشت سر امام هستيم در نماز جماعت چه 

 .»كار كنيم؟ گفت: در دل خود آن را بخوانيد

يك آيه كامل است از سوره فاتحه و اول  »رحيمبسم اهللا الرمحن ال«بايد دانست كه 

را  بسم اهللا الرمحن الرحيم سوره فاتحه را هفت آيه شمرد و آنست. به دليل اينكه پيامبر 

 جزء آن به حساب آورد. بخاري آن را در صحيح خود آورده است، 

ِهلٍم« ؤىود هللا دِب دلَِِّن دل ِّ ّا ّْاق  �ىم  دلّه 
 
ْ ِّ َى دلّهثا� ّوهللا  ُا آن إِذد قّ  َ َّ َاِ  ّودل َِ مىّ دل

ى
ْ

ِِّلٍ ِم إِلای آياَُِا  . )رواه الدار قطنی( »دِب دلَِّن دل

و قتيكه الحمد را خوانديد همراه آن بسم اهللا الرحمن الرحيم را هم بخوانيد، به خاطر «
است و بسم  »سبع المثاني«و  »أم الكتاب«و  »أم القرآن«اينكه به حقيقت سوره حمد، 

 . »اهللا الرحمن الرحيم يكي از آيات آنست
از فاتحه به اي  آيه رابسم اهللا الرحمن الرحيم  پيامبر  كبه روايت از ام سلمه 

آورد. ابن خزيمه آن را در صحيح خود آورده است. ابونصر مؤدب گفته است:  مي حساب
است از اي  آيه  الرحمن الرحيمبسم اهللا قاريان كوفه و فقهاي مدينه اتفاق داشتند بر اينكه

آمده است كه پيامبر  كفاتحه. اگر كسي گويد كه: در صحيح مسلم به روايت از عايشه 
 كرد، در جواب چه بايد گفت؟  مي آغاز الحمد هللا رب العالمين نماز را با تكبير وقرائت 

 لعالمين واست كه ملقب است به الحمدهللا رب ااي  سوره در جواب گوئيم: مراد قرائت
 از آن است. اي  آيه هم بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اگر گفته شود كه: اين خالف ظاهر است، جواب اين است كه به اين جهت چنين
گوئيم تا تعارضي بين داليل نباشد و به همه ادله عمل شود. بايد نمازگزار سوره فاتحه  مي

در اينكه قرائت فاتحه واجب  نشيند بخواند و مي را در حال قيام و حالتي كه جاي آن
نشيند خوانده شود، بين امام و مأموم و  مي است كه در حال قيام و حالتي كه به جاي آن
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خواند فرقي نيست، خواه در نمازهاي سري يا  مي كسي كه به صورت انفرادي نماز
 جهري و آشكارا باشد بر همه الزم است كه فاتحه را بخوانند. 

از خواندن فاتحه ترجمه آن جايز نيست، چون اعجاز سوره  براي كسي كه عاجر باشد
ماند و قرائت سوره فاتحه با تمام حروف و تشديدهايش  نمي در ترجمه آن محفوظ

. پس هركس حرفي را ساقط كند يا حرف مشددي را بدون تشديد بخواند باشد مي واجب
نمازش درست نيست، يا حروفي از آن را به حرف ديگر بدل نمايد و تغيير دهد قرائت و 

اگر به گونه اي در كلمات يا حركات لحن و تغيير نادرست انجام دهد كه معني را 
را با حركت كسره بخواند كه اگر به عمد چنين  »إياك«نادرست كند. مثال حرف كاف در 

شود، و اين براي كسي است كه قادر به  مي كند قرائت او كافي نيست و نمازش را باطل
از حفظ  آن را  داند و قادر نيست مي باشد. اما كسي كه قرائت فاتحه را نيكوقرائت فاتحه 

بخواند بر وي الزم است كه آن را ياد گرفته و حفظ كند يا از روي مصحف به درستي آن 
تواند هفت  مي را قرائت كند، و اگر از حفظ كردن و درست خواندن فاتحه عاجز گشت

 گفت:  يامبر آيه ديگر از قرآن را بخواند، چون پ

قهق  ى ّوّ�به لى « ُّ ِا دب ّ َّعاَ ّو ِ  َ  ّْا
ّّ
 ّواّ

 
ْ ِّ  . )قال النووی: حسن(. »ّْ�ِن  َّن ّ ّعکّ قىِآٌن ّْاق 

داني) آن را بخوان و در غير آن  مي اگر با تو قرآني هست (آيات ديگري از قرآن«

 . »بگوي »اهللا أكربهللا ال إله إال اهللا و احلمد«صورت حمد و تهليل و تكبير 

بدين علت شرط كرده است كه اگر فاتحه را ندانست هفت آيه ديگر از قرآن را 
بخواند، زيرا بهترين ذكر بعد از فاتحه آيات ديگر قرآن است به جاي آن. و اگر به طور 
كلي كم و زياد نتواند قرآن را بخواند به ذكر فوق اكتفا كند. به دليل حديث فوق و به 

آمد و گفت: اي رسول  يت ابن حبان در صحيحش كه مردي به حضور پيامبر دليل روا
توانم قرآن را ياد بگيرم، پس چيزي به من ياد بده كه به جاي قرآن برايم  نمي اهللا من

 دبى ودب «به وي گفت: بگو:  كفايت كند، و پيامبر 
ّّ
َّ إِّ  إِ

ّ
اّن دب ّودلّه اى  ّوّ  َِ عى

لّ 
ّ
ٍ مِ ْرّب  وّ ِّ ّع

 
 ِِاِب دلّعِاه دل

ّ
قىّوّ ّ إّ

ّ
ّل وّ  . »و 
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پاك و منزه است اهللا، هر نوع ستايش از آن او است، و هيچ معبود به حقي نيست جز «
اهللا، و از هر چيز بزرگتر است و هيچ كوشش و تالش و نيروئي مثمر ثمر نيست مگر به 

 .»اجازه اهللا كه بلند مرتبه و بزرگوار است

 سوره فاتحه بر غير آنفضيلت 
به روايت از ابوسعيد خدري آمده است كه گفت: مشغول خواندن نماز بودم كه 

مرا صدا زد، من به وي جواب ندادم، سپس (پس از تمام شدن نماز) به حضور  پيامبر
 او رفتم و گفتم: اي رسول اهللا من مشغول نماز خواندن بودم و در نماز بودم چه

 فرمايي؟ گفت:  مي

» 
ّ
ْ: ِم دبى هى َّ َها﴿ لّم  �و

َ
� ٰ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ۡيِيُ�ۡمف  ۡسَتِجيُبوا ُِ ِ َوسِلّرُسوِل َِِاا َدَ�ُ�ۡم سَِما  ّ َِ﴾ 

ِا؟ ّْهاّل  ]24األنفال: [ َِ ّج ِ ّن دََ ِى ن  َّ 
ّ
ِآِن ّ�َ ّم ْ هى

 
ِِ دل وّر ف  ّم عى ّّ  َ ّعقّهىکّ ّْ

ى
ْ 

ّ
ّ
ّ
 :َىّم قاّل: ْ

ُۡ ٱ﴿ َۡم ِ رَّبِ  َۡ ّ ٍ م ﴾٢ ََۡ�ٰلَِم�َ ٱَِ ِّ آنى دلّع  ِ ى ى ّودلهى وََِْ 
ی دى ِّ ََ دَثا� د َّ ّ دل أخرجه ( ».َِ

 . )البخاری وأبوداود
مگر خداوند نگفته است: هرگاه خداوند و پيامبرش شما را به سوي چيزي فرا «

ريد؟ سپس خواندند كه حيات واقعي شما در آن است پاسخ دهيد و نداي آنان را بپذي
خواهي بزرگترين سوره قرآن را به تو ياد دهم پيش از اينكه از مسجد  نمي گفت: آيا

بيرون بروي؟ پس چون اراده كرد كه از مسجد بيرون رود گفتم: يا رسول اهللا تو فرمودي 
خواهي بزرگترين سوره قرآن را به تو ياد دهم؟ فرمود: الحمدهللا رب العالمين كه   نمي آيا

 . »اند المثاني نام دارد و آن را با قرآن بزرگ به من دادهسوره سبع 
 گفت:  و به روايت ابي بن كعب پيامبر 

» ِِ  ِ دإليٍِم ّوّ 
ّ
ِِ دّقوردِ  ّوّ وّرُ   ا  م عى

ِا ّلّأل ّ�ّعقّ َِ  َ ّج ِ ّن دلّه ِى  َّ 
ّ
ن  ّ

ّ
و  ْ ّى ر 

ّ ّ
أل

َى دلّهثاِ�، ْاِتّّة   َ َّ ا: دّل ِآِن ِ ثقُى   .)أخرجه احلاكم( .»دِلََاِ  دلهى
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را ياد بگيري كه نه در تورات و اي  سوره اميد است كه از مسجد بيرون نروي تا اينكه«
است كه سبع اي  سوره به فضيلت آن نيست، و آناي  سوره نه در انجيل و نه در قرآن

 . »ارد(محتوي هفت آيه و دوبار تكرار شده است) و فاتحة الكتاب نام د باشد مي المثاني
ركوع، ركوع يكي از اركان نماز است و به دليل قرآن و سنت نبوي واجماع امت  -5

 :فرمايد مي اسالمي ثابت شده است چون خداوند

َها﴿ �و
َ
� ٰ ِينَ ٱ ََ ْ ٱَءاَمُنواْ  َّ ُعوا ََ  ].77احلج: [ ﴾�وَ  ۡر

 . »نيداي كساني كه ايمان آورده ايد (در نماز) به ركوع برويد و سجده ك«

َىّم درّ�َ « :كسي كه بد نماز خواند) گفت(  »المسيئ صالته«در حديث  و پيامبر 

ّ ردكِعاُ  ِِ  . »ّلّأل ََّّه
سپس (بعد از اتمام فاتحه و قرائت در حال قيام) به ركوع برو تا اينكه آرامش و «

 . »سكون يابي در حال ركوع
ان حديث فوق. حداقل ركوع طمانينه و آرامش و سكون در ركوع، به دليل هم -6

تواند به ركوع برود آن است كه به گونه اي خم شود كه كف دستانش  مي براي كسي كه
به زانو برسد و اگر از آن عاجر شد با چشمانش اشاره كند.  و صورت كامل ركوع آنست 
 كه نمازگزار به گونه اي خم شود كه پشت و گردنش در يك سطح مساوي قرار گيرند و

را بكشد و به حالت كشيده نگه دارد و ساقهاي پايش به صورت مستقيم بايستد و ها  آن
زانوانش را در كف دستانش بگيرد و انگشتان دشتانش رو به قبله باز باشند كه سنت 

چنين بوده و در آن چنين آمده است و اين حالت اين كسي است كه  عملي پيامبر 
رود حداقلش آنست كه آنقدر سرش  مي به ركوعايستاده باشد، و اما براي كسي كه نشسته 

را پايين بياورد و خميده شود كه سرش در محاذي زانوانش روي زمين قرارگيرد و 
صورت كامل آنست كه آنقدر خميده شود كه پيشانيش در محاذات محل سجده قرار 

يش ساكن و آرامش ها اندام گيرد. حداقل طمانينه وآرامش و سكون آنست كه در حال
بد و از حركت بيفتد و خميده شدن و برخاستن و بلند شدنش از هم جدا و مشخص يا
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باشند. چنانچه به حد ركوع رسيد و بالفاصله برخاست و حركات خميدن و بلند شدن به 
هم متصل شود طمانينه صورت گرفته است، چون در حقيقت طمانينه سكون بعد از 

 .  گفتن طول بكشد.»سبحان ربی العظيم«حركت بايد به اندازه يك 

 گفت: »المسيئُ صالته«به  برخاستن و راست ايستادن از ركوع، چون پيامبر  -7

َِّاّل قائِهاُ « َ  ّلّأل ّ�ع   . »َىّم درّه
 .»بعد از ركوع و طمانينه برخيز تا اينكه به صورت اعتدال و ايستاده بلند شوي«

وع (در حالت قيام) داشت و اعتدالِ واجب آنست كه به حالتي برگردد كه پيش از طل
نبايد از اين برخاستن و بلند شدن غير از اعتدال از ركوع قصد ديگري داشته باشد، پس 
اگر در حالت ركوع ماري ديد و از ترس آن بلند شد آن اعتدال چون به نيت و قصد 

 . باشد مين اعتدال نبوده است معتبر
و بايد به گونه اي در  »ئُ صالتهالمسي«طمانينه در اعتدال به دليل همان حديث  -8

 يش مانند حالت پيش از ركوع آرامش و سكون يابد. ها اندام اعتدال بايستد كه
خطاب  سجود، چون خداوند گفت: (در نماز به ركوع و سجود برويد). و پيامبر  -9

 گفت:  »املسيئُ صالته«به 

ادُ « ِّ ّّ ّعا ِِ ّه  َ ا  ّلّأل ّ� َى  . »َىّم دع 
 .»پس از اعتدال ركوع به سجده برو تا اينكه در سجده طمانينه و آرامش يابي«

طمانينه در سجود به دليل همان حديث پيش. و حداقل سجده آنست كه آنقدر  -10
پيشاني را بر زمين نهد كه بتوان آن را سجده ناميد، و بايد آنقدر پيشاني را روي زمين 

ر محل سجده وي باشد فشرده گردد و جاي سجده بنهد و فشار بياورد كه اگر پنبه اي د

ِ  «گفته است:  پديدار گردد، چون پيامبر   ّ�َ هى
ّ
ر ِض ّوّ

ّ
ِِ دأل َّکّ  ُّ  َ ّّ ن   ّ�ّ ّهّهمه ا  َّ إِذد ّع

ِدُ    )واه ابن حبان فی صحيحه(ر. »ّ�ه 
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(هرگاه سجده كردي به درستي پيشانيت را بر زمين بگذار كه جا افتد و همچون مرغ 
 . »مين نوك نزن كه سريع پيشاني بر زمين بگذاري و بلند شويبر ز

كند. در  نمي پس هر كس بر پيشاني يا بيني يا عمامه يا آستينش سجده كند كفايت
 صحيح مسلم آمده است كه: 

َّا« و  َّ   ّش
ّ
و   إَِ ِّ   دبِ  لِ رّعى ا ِ  ّل َّ م  ِّ َّا ّْقّم   دل َِ  ْ ى َّا، وّ « وزاد البيهقي: »  ُِ َّا ِّ َّاِِ  ِه رى

ّ
ْ«  .

  .)إسناده صحيح(و

ي محل سجده شكوه كرديم، كه اجازه دهد ها سنگ از شدت گرمي (ما پيش پيامبر 
 . »نگذاريم و او اين شكوه را از ما نپذيرفتها  آن پيشاني روي

و اثر آن روي پيشاني و  ها سنگ شكايت از شدت گرمي«بيقهي بدان افزوده است كه 
  »...كف دستان كرديم

ي پاها همراه پيشاني بر روي ها قدم ر اين كه آيا نهادن هر دو كف دستان و زانوان ود
بر زمين همراه ها  آن نهادن اند: زمين واجب است يا خير اختالف است. برخي گفته

 گفت:  پيشاني واجب نيست ولي صحيح آنست كه واجب باشد. چون پيامبر 

، ّمّ « ّا ّم ّعَ ّعةف َى ع 
ّ
ن  ْ

ّ
ِ �ى ْ ِم

ى
ْ ِ ِدِف دلّهّاّ ا   َ ِ ّوّْ

َّتّا  ك  ِىّ ِة ّودلّّاي ِن ّودل ُّ متفق ( » دََّ 

 .)عليه

به من دستور داده شده كه بر هفت استخوان اندام خود در سجده تكيه كنم: بر «
 . »قدم پاهاهاي  پيشاني و هر دو دست و هر دو زانوي پاها و كناره

پا كف انشگتان پا معتبر است كه روي  يها قدم و در اطراف ها دست در دستان، كف
كند. در سجود شرط  مي روي زمين باشد كفايتها  آن زمين نهاده شوند و يك قسمت از

ي باالي تن، چون براء ها اندام ي پايين تن در حال سجود بلندتر باشد ازها اندام است كه
 فت: پيامبر ي پايين تن را بلند كرد و گها اندام در سجده، سرين خود و بن عازب 

كرد. به روايت ابو داود و نسائي و ابن حبان كه آن را صحيح دانسته  مي اين چنين سجده
است. اگر بر پيشاني او زخمي باشد بايد زخم را باند پيچي كند و روي باند و پارچه 
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درست است، چون اش  كند و سجده مي بسته بر پيشاني سجده كند، و اين او را كفايت
عجز و ناتواني از سجده كردن ايماء و اشاره به جاي سجده كافي باشد و اگر در حالت 

اعاده نماز ساقط گردد سجده كردن بر باند و پانسمان پيشاني اولي تر است كه قبول 
باشد. هرگاه كسي از سجده كردن عاجز باشد با سرش اشاره به سجده كند و اگر از آن 

 گفته است:  پيامبر  هم عاجز باشد با اشاره چشم سجده كند. چون

اه  « ّّ ِِ ْى
و  َىهى  َ

ّ
قّو د ّكها ّرْ ّّ« . 

 . »گزارم مي بيند من نماز مي آنگونه نماز بخوانيد كه«
 گفت:  »المسيئُ صالته«به  نشستن بين دو سجده نماز، چون پيامبر  -11

َِّاّل ّالَِاُ « َ  ّلّأل ّ�ع   . »َىّم درّه
ينكه در اين نشستن اعتدال و آرامش و سكون سپس از سجده برخيز و بنشين تا ا«

 .»برقرار شود و آنگاه به سجده بعدي برو
 و در روايتي ديگر آمده است: 

ُّا« لَِکّ كى ّّ  ِِ ّ ّالَِاُ ده ّعم ذلِکّ  ِِ ّه  َ   .)واه الشيخان(ر ».ّلأله ّ�

تا اينكه در حال جلوس پس از سجده سكون يابي سپس اين عمل را در تمام «
در تمام نمازها بين دو سجده اين كيفيت را  -نمازت (نمازهايت) انجام بدههاي  هسجد

 . »مراعات كن
 و در صحيحين آمده است: 

ا« َُ ِ َِّوّی ّال  َ ّ ا  ّلّأل   َى  َ ّ ّع ى لّم  
 
َّ ّرْ  . »إِ ِذد ّرّه

رفت تا  نمي داشت به سجده (دوم) مي هرگاه كه سر از سجده (اول) بر پيامبر «
 .»رفت مي رستي بنشيند و طمانينه يابد، آنگاه به سجده بعدياينكه به د

 طمانينه در نشستن و جلوس بين دو سجده به دليل همان حديث قبلي. -12
نشستن براي خواندن تشهد آخر و فرستادن درود و سالم و صلوات  – 15و 14و 13

. به باشد مي حياتباشند. مراد از تشهد، ت مي . هريك از اين سه چيز ركن نمازبر پيامبر 
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 آمده است كه پيش از اينكه تشهد بر ما فرض گردد در تشهد روايت از ابن مسعود 

لی فُالنيم: گفت مي المُ عَ لَی اهللا، السَّ مُ عَ الَ . تا التَحيات هللابگوئيد: «گفت:  كه پيامبر  السَّ

. )سند صحيحبه روايت دارقطني و بيهقي با (گيرد.  مي آخر حديث كه همه تشهد را در بر
گفت:  گفت: پيش از آنكه تشهد فرض شود، و اينكه پيامبر  اينكه ابن مسعود 

به صورت امر كه براي وجوب است، ظاهر آنست كه تشهد اخير در  »بگوئيد = قولوا«

نماز واجب باشد. و در صحيحين (بخاري و مسلم) نيز امر به خواندن تشهد آمده است، 
به ثبوت برسد، نشستن براي آن نيز واجب خواهد بود.  پس هرگاه تشهد واجب باشد و
. روايتي از ابن باشد مي شود دو روايت صحيح موجود مي درباره الفاظي كه در تشهد گفته

 : . تشهد به روايت ابن مسعودم، و روايتي از ابن عباس مسعود 

ّلمى عّ « َّ ، دل ّا�ى ٍَه َّ ٍّا�ى ِِب، ّودلّصقّّود�ى ّودل ِِ ، دّق َى ى
ّ
� ِّ َّ ّةى دِب ّو  َ ّ ّوّر ِِ ا دّس

ُّ َّ قٍّ ّك َّ
ّّهادُ  َى ّن 

ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
، ّوْ ّّ دبى ّ ِإ

ّ
 إَِ

ّّ ن  
ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
ْ ، ّ ّا وّّمّ ِعَّاِا دِب دلّصاِلِا  ّلمى ّعقٍَّ  َّ لى  دل َ اى َّ

ى 
ى
َ و   . »ّورّعى

ازآن او است، درود بر تو اي همه ستايشها و تمجيدهاي پاك سزاوار اهللا است و «
و رحمت و بركات خدا بر تو باد، و درود خدا بر ما و بر بندگان شايسته اهللا، به  پيامبر 

 دهم كه: هيچ معبودي به حق نيست جز اهللا و همچنين مي گويم و به دل گواهي مي زبان
 . »بنده و فرستاده و رسول اهللا است دهم كه: محمد  مي گويم وگواهي مي

آموخت همانگونه كه قرآن را نيز  مي به ما تشهد پيامبر «: ماما روايت ابن عباس و

يَّاتُ «: گفت مي آموخت و مي به ما اتُ  التَّحِ كَ اتُ  املُبَارَ لَوَ يِّبَاتُ  الصَّ الطَّ بقيه تشهد،  ..» ِهللاِ وَ

 مانند قبلي است. 
 . اند) اين تشهد را شافعي و مسلم و ابوداود و نسائي روايت كرده(

امام شافعي گفت: احاديث مختلفي درباره الفاظ تشهد روايت شده است كه اين 
، چون باشد مي ها روايت به نزد من بهتر و پسنديده تر از ديگر مروايت ابن عباس 

است. حافظ (ابن حجر) گفت: از شافعي سؤال شد كه چرا الفاظ تشهد ها  آن كاملترين
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گفت: چون آن را گسترده تر يافتم و به صورت  ؟اي را اختيار كرده مروايت ابن عباس 
بيشتر  ها روايت صحيح از ابن عباس شنيده شده، و به نزد من جامعتر و الفاظش از ديگر

توانند  مي است، من آن را انتخاب كرده ام بدون اينكه بر ديگران سخت بگيرم و ديگران
نست كه اين الفاظ را نيز بر هر روايتي را كه صحيح باشد انتخاب كنند و كاملترين تشهد آ

 الفاظ قبلي بيفزايد: 

، إِنَّكَ « يْمَ اهِ رَ ىل آلِ إِبْ عَ يْمَ وَ اهِ رَ ىلَ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ ، كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ ِيْدٌ  اللَّهُ محَ

امَ  ، كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ ارِ مَّ بَ ، اللَّهُ يْدٌ ِ ِيْدٌ جمَ ، إِنَّكَ محَ يْمَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ عَ يْمَ وَ اهِ رَ ىلَ إِبْ تَ عَ كْ ارَ  بَ

يْدٌ  ِ  . 7F1»جمَ

بدين جهت است كه در روايت آمده است: از پيامبر  و اما وجوب صلوات بر پيامبر 
  سوال شد هرگاه خواستيم كه در نماز بر  تو صلوات بفرستيم چگونه صلوات بفرستيم

دٍ «د: بگوييد: و چه بگوئيم؟ فرمو َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ . )به روايت شيخين(. »اللَّهُ

 تواند ترجمه آن را بگويد.  مي كسي كه از ياد گرفتن الفاظ عربي تشهد عاجر باشد
 گفت:  سالم دادن اول، چون پيامبر  -16

ِقٍمى «  َ اّ دلتّ  ِقٍقُى
ّ
 . »ّوت

. باشد مي »السالم عليكم«. حداقل سالم دادن »الم دادن استبيرون آمدن از نماز با س«

السالم «: گفت مي و نووي گفته است كه: در احاديث صحيحي آمده است كه پيامبر 

 . »عليكم

مراعات ترتيب اركان نماز است به گونه اي كه بيان شد. به دليل وجوب پيروي  -17

أَيتُ «برابر خبر،  از پيامبر  ام رَ ا كَ لُّوْ لِّیصَ نِی أُصَ وْ  . »مُ

                                                 
و آل محمد درود بفرست همچنان كه بر ابراهيم و آل  -صلى اهللا عليه وسلم –بار إلها! بر محمد  -1

ابراهيم درود فرستادى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى. بار الها! بر محمد و آل محمد بركت نازل 
 .ان كه بر ابراهيم ؛ و آل ابراهيم بركت نازل كردى، همانا تو ستوده و باعظمت هستىفرما همچن
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گزارم و از عمل من در نماز پيروي  مي بينيد من نماز مي آنگونه نماز بخوانيد كه«
 . »كنيد

به همان ترتيب كه بيان شد، نماز خوانده است. و اما بيرون آمدن و خروج  و پيامبر 
 از نماز برابر قول صحيح نيازي به نيت ندارد. 

 نماز پيش از دخول در آن هاي سنت
پيش از دخول در نماز دو چيز است: اذان واقامه، كه معني مطلق هر دو  هاي سنت

كه براي اعالم  باشد مي اعالم است. و در اصطالح شرع و فقه ذكر و اوراد مخصوصي
قرآن و سنت نبوي و اجماع امت است.  ها، آن نماز فرض مشروع شده، و دليل شرعي

 :خداوند گفته است

ََ  ََاَدۡ�ُتمۡ  �َاا﴿ ِ ِ ٱِ وَهاٱ سّصلَٰوة َُ َ  ].٥٨ة: املائد[ ﴾ُهُزٗو� َوََعِٗبا َّ
 هرگاه شما ندا سر داديد (و مردم را به نماز خوانديد) آن را به مسخره و بازي«

 .»گيرند مي
 :گويد مي و در جاي ديگر

ُمَعةِ ٱَِِاا َُودَِي سِلّصلَٰوةِ ِمن يَۡوِم ﴿  ].٩ة: اجلمع[ ﴾ۡ�ُ
 . »گفته شد (و اذان نماز) در روز جمعه را گفته شود هرگاه نداي نماز« 

 گفته است:  و پيامبر 

م  « ر ّبىإى
ّ
م ْ م  ّولّؤىّ مى إى ّلاى

ّ
م  ْ ىؤّذهن  لّمى ِّ� دلّصل ى ّْقٍ  ِّ  . )واه الشيخان(ر. »إِذد ّل

هرگاه وقت نماز فرا رسيد يكي از شما اذان گويد، و بزرگترين شما برايتان امامت «
 . »جماعت را بر پاي داردنماز 

هرگاه دو نفر بوديد، اذان و اقامه نماز بگوئيد و بعد از «و در روايتي ديگر آمده است: 
مستحب ها  آن . براي نمازهاي فرض اگر جماعت مردان باشد اذان بر»آن نماز بخوانيد

حب اذان گفتن مست اند: گزارد برخي گفته مي است، و اما براي كسي كه تنها نماز فرض
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نيست، چون نيازي به اعالم ندارد، و به قول صحيح مستحب است كه او نيز براي خود 
 گفت:  به ابوسعيد خدري  اذان بگويد. چون پيامبر 

ّذَ ّت لِقّصلِ  ّْار َّْ «
ّ
َِّهکّ ّْأ َّ و 

ّ
َ ّت ِ ِاِايَّکّ ْ ّم ّْ�ِذد كى

َّ ِّ
 
ّب دواِايّّة ّودل ِ

ى
رد ّ ت

ّ
إِّ� ْ

وَّکّ ِِاسه  ى يّوّم ّّ
ّ
ّا َ ُِ  ّش

ّّ
 ّشٍ ٌأ إِّ

ّ
 إِ،ٌا ّوّ

ّ
ن  ّوّ ِّ ِن 

ؤّذه و ِ� دلهى ّّ َى ّ ای  ّه  َ ّ  
ّ
ادِ  ّْ�َِّ ى ّ

بينم كه تو بيابان و گوسفندان را دوست داري، پس  مي من« .)رواه الشيخان( ».دلِهٍاّ ةِ 

ستي اذان بگوئي هرگاه در بيابان و صحرا بودي يا در ميان گله و گوسفندانت بودي وخوا
رسد جن و انس و هر چيزي  مي با صداي بلند اذان بگوي، چون تا آنجا كه صداي مؤذن

 .»دهد مي كه صداي او را بشنود در روز قيامت بر اين عمل نيك او گواهي
مستحب است كه مؤذن و اقامه گوينده رو به قبله ايستاده و داراي وضو باشد و با 

د، و مؤذن بر جاي بلند يا بر در مسجد اذان گويد، و به صداي نيكو اذان و اقامه گوي

الة«هنگام گفتن  لی الصَّ یَّ عَ . به طرف راست ملتفت گردد و با »به نماز بشتابيد«. »حَ

صداي بلندي اين نداء را سر دهد اگر چه تنها هم باشد، به دليل همان حديث ابوسعيد 
اهل تمييز و عاقل و مذكر كه گذشت. براي مؤذن شرط است كه مسلمان و  خدري 

باشد. گفتن اذان به نظر مؤذن تعلق دارد و نيازي به اجازه امام (جماعت) ندارد به خالف 
 اقامه كه تعلق به اذن و اجازه امام دارد.

 سبب و علت شرعي اذان واقامه 
هنگامي كه «سبب مشروعيت اذان گفتن روايتي است از عبداهللا بن زيد كه گفت: 

ور داده بود كه ناقوس بزرگي براي اعالم فرا رسيدن وقت نماز به مردم دست پيامبر 
فراهم گردد، در خواب مردي را ديدم كه ناقوسي در دست داشت، به وي گفتم: اي بنده 

 كني و براي چه چيز آن را مي فروشي؟ گفت: آن را چه كار مي خدا اين ناقوس را
خواهي  نمي خوانيم، او گفت: آيا مي ز فراخواهي؟ گفتم: با نواختن آن مردم را به نما مي

خواهم. گفت: چهار بار بگو:  مي شما را به بهتر از آن هدايت و راهنمائي كنم؟ گفتم: چرا،
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دُ أنْ الَّ إِله إالَّ اهللاُاهللا أكبر، دوبار بگو:  هَ ولُ اهللا، و دوبار بگو: أَشْ مداً رسُ دُ أن حمُ هَ ، و دوبار أَشْ

البگو:  لی الصَّ یَّ عَ حِ ، و دوبار ةحَ الَ لی الفَ یَّ عَ . الَ إله إالَّ اهللاو يك بار  اهللا أكرب ، و دو بارحَ

اهللا أكرب اهللا سپس اندكي تاخير كرد و گفت: به هنگام اقامه نماز و بر پاي داشتن آن بگو: 

لی یَّ عَ لُ اهللا، حَ وْ سُ دَ رَّ َمَّ دُ أنَّ حمُ دُ أن الَّ إِله إالَّ اهللاُ، أَشهَ هَ ،  أكرب أَشْ حِ یَّ علی الفَالَ الة ، حَ الصَّ

ة اهللا أكرب اهللا أكرب الَ إله إالَّ اهللا الَ ةُ قَدْ قامَتِ الصَّ الَ تِ الصَّ ، چون بامداد شد به پيشگاه قَدْ قامَ

 رسول اهللا رفتم و آنچه را ديده بودم، به وي خبر دادم. او گفت: 

» ِِ َّ م  ّ 
�ا ّلٌ ّ إِن  شا  دبى ّههى ؤ  ِى ّ َاُ إَُِّا ل و  ّّ َ ای 

ّ
 ِِِ  ّْ�َِّ ى ْ

يّت ّْقٍىؤذهن 
ّ
ِ  ّعقٍّ ِ   ا ّرْ

 
ل
ّ
للف ّْأ

 . »ِ َ کّ
به راستي خواب حق و راستيني است ان شاء اهللا، پس برخيز با بالل حبشي و آنچه «

را كه در خواب ديده اي به وي بگوي و القاء كن تا آن را در اذان بگويد، چون صداي او 
 .»ا استرساتر از صداي شم

پس با بالل برخاستيم و شروع كردم به اينكه اين كلمات را بر وي القاء كنم و برايش 
را شنيد و با شتاب ها  آن را در اذان گفت، كه عمر خطاب در خانه خودها  آن بگويم و او

و دامن كشان بيرون آمد و گفت: اي رسول اهللا! سوگند بدان كس كه تو را به حق فرستاد 
 شنوم، پيامبر  مي دانيد من نيز در خواب همان چيزي را شنيده ام كه االنو مبعوث گر

لِله ال«گفت:  مدـفَ  . به روايت احمد.»حَ

 :ترجيع شهادتين

(مؤذن اول هر يك از شهادتين را دوبار با صداي آهسته بگويد بعد با صداي بلند) 
كلمه  19ذان را در ا روايت شده است كه پيامبر  . زيرا از ابومحذوره باشد مي سنت

  اند. به وي ياد داده است. پنج نفر از اصحاب صحاح آن را روايت كرده

 :تثويب در اذان صبح
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ح«(بيان پاداش نماز) است بدين معني كه بعد از  یَّ علی الفَالَ دو بار بگويد:   »حَ

نَ النَّومِ « ٌ مِ ريْ الةُ خَ من ياد بده كه به  ابو محذوره گفت: يا رسول اهللا سنت اذان را به »الصَّ

حوي ياد داد و گفت: هرگاه اذان صبح را دادي بعد از  یَّ علی الفَالَ ريٌ «بگوي:  حَ الةُ خَ الصَّ

مِ  نَ النَّوْ مِ  مِ نَ النَّوْ ريٌ مِ الةُ خَ  . )به روايت احمد و ابوداود(. »اهللا أكرب اهللا أكرب الَ إله إالَّ اهللا الصَّ

شنود  مي مستحب است آنچه را كه از مؤذنشنود  مي براي كسي كه صداي مؤذن را

الةِ تكرار كند مگر در وقت شنيدن  لی الصَّ یَّ عَ حو  حَ یَّ علی الفَالَ ها  آن كه به جاي حَ

ةَ إالَّ بِاهللا«بگويد:  الَ قُوَّ ولَ وَ حَ  .»الَ

 گفت:  پيامبر   به روايت از عمر بن خطاب

» 
 
:  دلقّ ـإِّذد قّاّل دل ؤّذهنى ،ـّ هى ّبى ر 

ّ
ّّ ـّ دلقّ   ى ْ ن  

ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
َىّم قّاّل: ْ  ، ّبى ر 

ّ
: دبى ْ مى إى ّلاى

ّ
، ّهّهاّل ْ ّبى ر 

ّ
 ى ْ

ّّ دلقّ  ّ إِ
ّ
ّ إَِ

ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
، ّقاّل: ْ ّّ دبى ّ إِ

ّ
ولى دلقّ ـّ إَِ ّّهُاد رّعى َى ّن 

ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
َىّم قّاّل: ْ  ، ّن ـّ  ى

ّ
اى ْ ُّ ش 

ّ
ِ ، قّاّل: ْ

ولى دلقّ  ّّهُاد رّعى ّ ّمّ ـّ َى ٍّ َىّم قّاّل:   ،  ِِاّصِ
ّّ
ّل ّوّ قىّوّ  إِّ ّّ ّلو  ّ ّمّ دلّصلِ ، قّاّل:  ٍّ َىّم قّاّل:   ،  ِ

ّّ ِِالقّ  ّوّ  إِ
ّل ّوّ قى ّّ ّلو  ، قّاّل:  ُِ ل ِّ ّبى ـّ دل  ر 

ّ
ّبى دبى ْ ر 

ّ
، قّاّل: دبى ْ ّبى ر 

ّ
ّبى دبى ْ ر 

ّ
َىّم قّاّل: دبى ْ  ، ِ ،

 
 
ِِ  ّاّاّم دل  دب ِ ن  قّقَ 

ّّ
ّ إِّ

ّ
 إَِ

ّّ َّةّ ـَىّم قّاّل:   . )واه مسلم(ر »َّ

هرگاه مؤذن گفت: اهللا اكبر و يكي از شما نيز همان را تكرار كرد، و چون مؤذن «

، او همان را بگويد، و مؤذن گفت: أشهد أنّ محمداً رسول أشهد أن ال إله إالَّ اهللا«گفت: 

الةان را تكرار كند، و وقتي مؤذن گفت: اهللا، او هم یّ علی الصَّ الَ ، او بگويد: حَ لَ وَ وْ الَ حَ

ةَ إِالَّ بِاهللاِ وَّ ةَ إِالَّ بِاهللاِو بعد از حي علي الفالح نيز بگويد:  قُ وَّ ال قُ لَ وَ وْ و بعد از اهللا اكبر  الَ حَ

هَ إِالَّ  گفتن مؤذن او نيز همان را بگويد، و وقتي گفت: او نيز همان را تكرار كند و    اهللاُالَ إِلَ

 .»شود مي آن را با حضور قلب و از ته دل بگويد، داخل بهشت
گفته است:  سنت است به وقت گفتن اهللا أكبر توقف كوتاهي بكند، زيرا پيامبر 

چون اذان گفتي با وقفه كوتاهي بعد از هر كلمه بگو. محمد بن عبدالرحمن در شرح «
ين حديث داللت دارد بر اينكه مؤذن هر يك از كلمات را با يك ترمذي گفته است: ا
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نَ النَّومِ «كند و براي شنونده اذان صبح به وقت شنيدن تثويب:  مي نفس ادا ريٌ مِ الةُ خَ الصَّ

نَ النَّومِ  ريٌ مِ الةُ خَ تَ «سنت است بگويد:  »الصَّ رْ رِ قْتَ وَ بَ دَّ تَ صَ رْ قْتَ وَ بَرِ دَّ . راست »صَ

 گفتي. گفتي و نيكو 
صلوات بفرستد و از خداوند براي او  سنت است بعد از اذان، شنونده بر پيامبر 

 شنيد روايت كرده است كه از پيامبر  مدر خواست كند. زيرا عبداهللا بن عمر  »وسيله«
 : گفت مي

لُ ،  ّ « ّّ  ّ قّو د ّمّ ّّ َىّم  ولى  هى َّ ىود ِ ث ّم  ا  ول ؤّذهّن ّههى َىم دلهى ّا إِذد ّعِهع  ّّ لُ   ّّ  ّ ّا ّمّ ّّ ن 
 ِلّعَ اف  ِ 

ّّ
ِّ إِّ َِّة ّ ََّْ  ِِ دَّ لٌّة  َِ ّ دلوّعٍقّّة ّْ�َِّ  ّ  َِ َىّم ّعقىود دّب  دُ،  ن  دبى ّعقٍِّ  ُِِا ّعق 

ى ّشِاعّ 
ّ
ّ دلوّعٍقّّة ّلقّت  َ َِ ّل دّب 

ّ
َاّ ّهّهن  ّعأ

ّ
ّن ْ و  رى

ّ
ن  ْ

ّ
ود ْ ّى ر 

ّ
  ).رواه مسلم( ».ِأل ِعَاادِ  ّوْ

هرگاه صداي مؤذن را شنيديد كلمات او را تكرار كنيد سپس بر من درود و سالم «
فرستد  مي بفرستيد، زيرا هركس صلوات و درودي بر من بفرستد خدا ده برابر آن را بر او

منزلت و مقامي است در  »وسيله«را از خداوند درخواست  كنيد،  »وسيله«سپس برايم 
تنها شايسته و سزاوار يكي از بندگان خدا است، اميد است كه آن بنده من باشم بهشت كه 

  »برايم از خدا مسئلت نمايد شفاعت من برايش روا استآن را  پس هر كس
گفت: هركس به وقت شنيدن نداي اذان (بعد از شنيدن  پيامبر  و به روايت جابر 

عْ «اذان) بگويد:  ذِ ِهِ الدَّ بَّ هَ مَّ رَ ،اللَّهُ ةِ ائِمَ الَةِ القَ الصَّ ، وَ ةِ ةِ التَّامَّ ،  ات وَ ةَ يْلَ ضِ فَ الْ يْلَةَ وَ سِ وَ داً الْ َمَّ حمُ

هُ  تَ دْ عَ يْ وَ ذِ داً الَّ وْ ْمُ اماً حمَ قَ ثْهُ مَ عَ ابْ بارالها اي پروردگار و صاحب اين دعوت كامل «. يعني: »وَ

كن و او را بدان را به محمد عطا  »فضيله«و  »وسيله«و تمام و اين نماز بر پاي شده، 
برسان. اگر چنين گويد  اي، مقام و منزلت پسنديده و شايسته اي كه به وي وعده داده

 . )به روايت بخاري(. »شفاعت من (در روز قيامت) براي او روا است
 گفته است:  دعاي بين اذان مستحب است. زيرا پيامبر 

ذدِن ّودإلقاّ ةِ «
ّ
ّ دأل َّا  ِّّا   يى

ّ
  .)اود و النسائی و الرتمذیرواه ابود( »ّ
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 . »شود مي ، يعني پذيرفتهشود نمي دعاي بين اذان و اقامه رد«
 و ترمذي بدان افزوده است كه گفتند: چه بگوئيم اي رسول اهللا؟ گفت: 

» ِ ِّ ا ّودآلِا ّو ّودلعاِهٍّّة ِ دّلٍَ   ِ  . »ّعقىودّ  دلّع
 . »ماييداز خداوند عفو و عافيت در دنيا و آخرت مسئلت ن«

شنود مستحب است همان كلمات اقامه كننده را تكرار كند.  مي براي كسي كه اقامه را

لی الصلوة و حی علی الفالح«مگر به وقت شنيدن  یّ عَ ةَ إِالَّ بِاهللاِكه  »حَ وَّ ال قُ لَ وَ وْ  الَ حَ

الةُ «، و به وقت شنيدن گويد مي تِ الصَّ الةُ قَد قامَ تِ الصَّ ها  »قَد قامَ هاأَقامَ ، گويد مي اهللاُ وأَدامَ

 شنيد چنين گفت.  هنگامي كه اين كلمات را از بالل  چون پيامبر 

 نماز بعد از دخول در آن هاي سنت
 سنن نماز بعد از دخول در آن دو چيز است: 

اول تشهد اول (در نمازهاي بيش از دو ركعتي بعد از دو ركعت اول)، چون عبداهللا بن 

 رده است كه: روايت ك بحينة مالك بن

ّا « َّ لَّ  ّع ّّ ّ�ّم 
ّ
ّوِل) ّْقّهاّ ْ

ّ
ِا دأل ُىّ ّْ قىوّإ دلتّ ّى قىوإف (ْی  ّى ِِ وّّعقٍّ ِ   ُ

ّّ لِ  دل ّّ  ِِ قّاّم 
ّاَّاِ   َ   .)رواه الشيخان( »ّع

يك بار در ناز ظهر بعد از دو ركعت اول بدون خواندن تشهد اول  پيامبر «
 . »رسانيد (پيش از سالم دادن) دو سجده (سهو) برد برخاست وقتي كه نمازش را به اتمام

 خواند و آنگه بر مي گشت و آن را مي بود بعد از قيام بدان بر مي اگر تشهد  اول واجب
كرد. پس اين ترك كردن تشهد اول دليل بر سنت بودن  نمي خاست و آن را ترك مي

يند بهتر است. افتراش آنست، و هرگونه كه بنشيند جايز است، اما به صورت افتراش بنش
آنست كه روي قوزك پاي چپ و پاي راست را به گونه اي نصب كند كه انگشتانش رو 

 به قبله باشد. 
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دوم: قنوت است در نماز صبح و در نماز سنت وتر در نيمه دوم ماه رمضان. اما در 
 كه گفت:  نماز صبح به دليل روايت انس 

ّا دبى عّ « ّّ ولى دِب  ِِ ّلّأل ْاّرّو دّلٍَا ازدّل رّعى ِِ دلّصَ  َىتى  ه  َّ رواه اإلمام ( »قٍِّ  وّّعقّم 

  .)وغريه أمحد

 . »خواند مي تا زماني كه از دنيا رفت همواره در نماز بامداد قنوت پيامبر «
از  اند، ابن الصالح گفت: بيش از يك نفر از حافظان حديث آن را صحيح دانسته(

خي. بيهقي گفت: عمل به مقتضاي آن به روايت از خلفاء اربعه جمله حاكم و بيهقي و بل
 .)(راشدين)

و قنوت خواندن در ركعت دوم صبح به دليل روايتي است كه در صحيح خود روايت  
كرده است، و اما اينكه بايد قنوت بعد از برخاستن از ركوع ركعت دوم باشد به دليل آنچه 

وقتي كه داستان شهادت  پيامبر  اند، هروايت كرد است كه شيخين از ابوهريره 
پيش آمد بعد از ركوع (ركعت آخر) آن را خواند، ما نيز قنوت  »معونه«كشتگان چاه 

 كنيم.  مي صبح را بر آن قياس
 پيش از ركوع قنوت آمده است كه پيامبر  در صحيحين به روايت از انس 

پس  اند، و با حافظه تر بوده خواند. بيهقي گفت: راويان قنوت بعد از ركوع بيشتر مي
 قنوت خواندن بعد از ركوع بهتر است. سنت قنوت خواندن هرگونه دعا و ثنائي تحقق

بخواند كه متضمن دعاء و ثنا باشد و قصد قنوت كند اي  آيه يابد. پس اگر قنوت را مي
نمايد، ولي اگر در قنوت چيزي را بخواند كه در سنت و روايت آمده است  مي كفايت

 اثور باشد) بهتر است از جمله: (م

كْ يلِ فِيامَ « ارِ بَ ، وَ يْتَ لَّ وَ نْ تَ نِي فِيمَ لَّ تَوَ ، وَ يْتَ افَ نْ عَ افِنِي فِيمَ عَ ، وَ يْتَ دَ نْ هَ ينِ فِيمَ دِ مَّ اهْ اللَّهُ

نْ  لُّ مَ ذِ هُ ال يَ ، إِنَّ لَيْكَ ىضَ عَ ال يُقْ يضِ وَ ، إِنَّكَ تَقْ يْتَ ا قَضَ َّ مَ قِنِي رشَ ، وَ يْتَ طَ تَ  أَعْ كْ بَارَ ، تَ يْتَ الَ وَ

لی آل ِحممد لَی النَّبی حممدٍ وعَ لِّ عَ يْتَ فَصَ الَ عَ تَ  . »وَ
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و به من عافيت و  اي، خداوندا مرا هدايت كن به گونه كساني كه هدايت كرده«
مرا به خود نزديك  اي، تندرستي ارزاني دار همچون كساني كه بدانان عافيت بخشيده

و آنچه را كه به من عطا كرده اي  اي، د نزديك ساختهگردان، همچون كساني كه به خو
مبارك و افزون گردان، مرا از بدي آنچه مقدر فرموده اي محفوظ و مصون دار، چه همانا 

گمان كسي را كه تو واال گرداني خوار  بي راند، نمي راني و كسي بر تو فرمان مي تو فرمان
به روايت (. »برت و آل او درود فرستنخواهد شد. خداوندا تو مبارك و برتري و بر پيام

 . )ابو داود و ترمذي و نسائي و ديگران با اسناد صحيح

يْتَ «رافعي گفته است كه: علما پيش از  الَ عَ تَ تَ وَ كْ بَارَ يْتَ «، »تَ ادَ نْ عَ عِزُّ مَ ال يَ را  »وَ

فلک احلمد علی ماقضيت «و بعد از آن  :و در روايت بيهقي آمده است اند. افزوده

أتُوبُ إليکَ أستغف کَ وَ شود. البته امام جماعت همه ضميرهاي مفرد را به جمع  مي گفته »رُ

. چون براي امام جماعت كراهت دارد گويد مي كند، مثال به جاي اهدني، اهدنا مي تبديل
 گفته است:  كه نفس خويش را به دعا اختصاص دهد، زيرا پيامبر 

ّص �ّ « َ ٌا قّو  اُ ّهٍّخى َّ ّم   يّؤى
ّ
مّ ُى م ّْ�ن  ّهّعّم ّهّها ااّ� ُى �ّ ّو ف اىو  َّ ى ِِّاع  رواه ابوداود و ( »ِ 

نه الرتمذی  .)وحسّ

نبايد يكي از بندگان خدا امامت قومي را به عهده گيرد و خود را تنها به دعا «
اختصاص دهد بدون اينكه آنان را نيز سهيم گرداند اگر چنين كند به حقيقت بدانان 

 . »خيانت كرده است
را بر چهره ها  آن سنت است كه در قنوت دستان را بلند كند و بعد از اتمام قنوت و

نكشد و صورت خود را با دستان خود مسح نكند، چون در سنت ثابت نشده است. بيهقي 
آن را گفته است و دست بر سينه كشيدن بدون خالف مستحب نيست بلكه جماعتي 

 چنين گفته است.  و در روضهاند  كراهت آن را به صراحت گفته
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و اما قنوت خواندن در نماز وتر در نيمه دوم ماه رمضان به دليل روايتي است كه 
  اند. ذكر كرده و ابوداود از ابي بن كعب  ترمذي از علي بن ابي طالب 

 هيأت نماز
كه با  باشد مي ي نماز چيزهاييها هيأتي نماز پانزده چيز است، و مراد از ها هيأت

 نيازي به سجده سهو ندارد. ها  آن ، پس تركشود نمي رانسجده سهو جب
به هنگام گفتن تكبير تحريم، و به وقت ركوع و برخاستن از  ها دست بلند كردن -1

ركوع، و به وقت برخاستن از تشهد اول. به اين ترتيب كه كف دو دستان و انگشتان 
بلند كند كه سرانگشتان در به نحوي باال ببرد و ها  دستان را باز كند و تا مقابل شانه

در محاذي شانه قرار گيرد. خواه شخص نمازگزار  ها دست و پشت ها گوش محاذي باالي
ايستاده يا نشسته يا بر پهلوي باشد و خواه نماز فرض يا سنت باشد، و زن و مرد و امام و 

روايت ابن مأموم با هم مساويند و فرقي ندارند، و اما به وقت گفتن تكبير تحريم به دليل 
 است كه گفت:  معمر 

ِّ دلّصل ّ « ََّّ ٍَّ ِ  إِّذد ده  َّ َى يّّاي ِ  إَ ِ َ ّه  ِ  . )رواه الشيخان( »َّن يّ

هر دو دست خود را تا  –به هنگام آغاز نماز، به وقت گفتن تكبير تحريم  پيامبر «
 . »برد مي برابر شانه هايش باال

تن به ركوع و برخاستن از آن روايت ابن عمر و اما دليل بلند كردن دستان به وقت رف
 است كه گفت: م

ّو « وَا ّلذ  َّ يّّاي ِ  ّلّأل يّمى  دلّصل ِ ّرّه
ّ
ولى دِب ّا دب عقٍ  وعقم إِذد قاّم إَِ َّن رّعى

عّ 
 
َّ ّرْ ها ِ ث ّم ّذلکّ ّواِذد ّرّه ُى َّ ّرّهّع ّك  ِ ن يّ

ّ
ردّا ْ

ّ
ى ّْ�ِذد ْ َىّم يىّمبه   ِ ٍَّ َّ ها ِ َ  ُى وِي ّرّهّع كى ِّ  ى ِ ّن دل

اى  ََّا ّولّکّ دلّه  ّالى ّر ِ َّ َّ دبى لِّهن    .)رواه الشيخان و البيهقي(. »ّكِذلکّ ّوقاّل: ّعِه

كرد تا  مي برد و بلند مي ايستاد هر دو دست خود را باال مي هرگاه به نماز پيامبر «
است به ركوع رود نيز همين عمل خو مي : اهللا أكبر، چونگفت مي برابر شانه هايش سپس
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 داشت نيز چنين مي خاست و سر از ركوع بر مي كرد و چون از ركوع بر مي را تكرار
يعني خداوند حمد و ستايش  »سمع اهللا لمن حمده ربنا لك الحمد«: گفت مي كرد و مي

 .»كسي را شنيد كه حمد او كرد خداوندا ستايش تنها از آن تو است
دن دستان به هنگام برخاستن از تشهد اول، روايت نافع از ابن عمر و اما دليل بلند كر

 خاست هر دو دست را بلند مي است كه او هرگاه از تشهد اول پس از دو ركعت بر  م
 داد. به روايت بخاري و ابوداود و نسائي.  مي نسبت كرد، و اين عمل را به پيامبر  مي

نماز، زيرا به روايت قبيصه از نهادن دست راست بر دست چپ روي سينه در  -2
 برايمان به امامت نماز پدرش هلب، و نيز روايت او از پدرش آمده است كه پيامبر 

خوانديم) كه دست چپ خود را با دست  مي ايستاد (پشت سر او به جماعت نماز مي
 گفته است:  . و پيامبر )ترمذي آن را روايت كرده است(گرفت.  مي راست

لِو « ا 
ّ
هاِل ِ دلّصل ِ ِ ن ْ ْه ِ ّمّ دل

َى دلِّها  رواه الشيخان والنسائی ( ».دسِّ ٍّاّ وّض 

 .)واحلاكم

است كه در نماز (و نيايش) خود دست راست را بر دست  †از اخالق پيامبران «
 . »نهادند مي چپ

و فرقي ندارد، چون هر دو  باشد مي نهادن دستان در باالي ناف يا پايين ناف مساوي
ابوداود و احمد و ابن ابي شيبه از (روايت شده است.  ضعيت از اصحاب رسول اهللا و

 كه: اند  روايت نموده و تخريج كرده علي بن ابيطالب 

» ِ ّ ِِ دلّصل ِ تّ ّت دلسىّ  
فه َّ َى دل َّةى وّض  َّ  . »دّل

 . »سنت آنست كه كف دست را در نماز زير ناف نهاد«
 و ترمذي گفته است: 

ّ ّذلکّ « ُى ِ  ّو ها تّ ّت دلّسّ ُى ّع َّ ن يّ
ّ
م  ْ ُى َى ی ِّع

ّ
ها ّْوّو دلّسّ ِ ، ّورّْ ُى ّع َّ ن يّ

ّ
م  ْ ُى َى َّع  ی 

ّ
ّرْ

ُِم ٌَ ِعَ ّا  .»ودِع
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رأي بعضي بر اينست كه دستان را باالي ناف نهاد، و راي برخي ديگر بر آنست كه «
 . »مشاهده شده استبه وفور ها  آن دستان را پايين ناف نهاد و هر دوي

 به روايت از واثل بن حجر آمده كه گفت: 

ارِلِ « ّّ ی ّم  َّ يّّال دلىه إ ّم يِّالِ دلْىس  ِ ّا دب عقٍ  وعقم ّْوّّض
ِه َّ دّس قٍّتى ّ  ّّ« . 

كه او دست راستش را روي دست چپش روي  )نماز گزاردم (و ديدم همراه پيامبر «
ت ابن خزيمه در صحيح خود و ابوداود و نسائي با اين الفاظ آمده و به رواي(. »سينه نهاد

 : )است

اِعاِ «..  َّ ِغ ّودل ِّع  ی ّودل ِ  دلْىس  ِه ِِ ّك
 ُ ِّ َّ يّّالى دلىه إ ّم   . »َىّم وّّض

 . »سپس دست راست خود را بر پشت دست چپ و مچ و بازو نهاد«يعني: 
نمازگزار بالفاصله بعد از گفتن تكبير توجه (دعاي افتتاح خواندن) بدين گونه كه  -3

ِي َيَطَر  ِِّ�ِ ﴿ تحريم اين آيه را به عنوان توجه به پيشگاه خداوند بخواند: َّ ِ َ س ِِ وَّجۡهُت وَۡج
َ�َٰ�ٰتِ ٱ َّ �َض ٱوَ  س

َ
۠ ِمَن  ۡ� ََا

َ
� ٓ ف َوَما ا ُٗ روي خود را تنها به « ]79األنعام: [ ﴾٧ سُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَحنِي

نمايم كه آفريننده آسمانها و زمين است، در حاليكه از باطل روي  مي جهسوي آن كس متو
 كنم. من از انبازگيرندگان براي اهللا نيستم (به وي شرك مي گردانده و خود را به وي تسليم

 . »ورزم نمي

ِ َرّبِ  قُۡل ﴿ ّ َِ  ِِ َۡياَي َوَمَما َُ ِِ َو َُ ُ ِِ َوُ ََ َو�َِ�ٰسَِك  ۥف �َك َ�ُ َ�ِ  َٓ  ١ ََۡ�ٰلَِم�َ ٱِِّن َص
ّوُل 

َ
َ ۠ ََا

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
لِِم�َ ٱَ َۡ گمان نمازم و عبادتم (قربانيم)  بي« ].163 -162األنعام: [ ﴾١ سُۡم

، و باشد مي و زندگيم و مرگم براي اهللا است (به دست او است) كه پروردگار عالميان
. مسلم »ز جمله مسلمانانمهيچ شريك و انبازي ندارد و بدين دستور داده شده ام و من ا

كرد،  مي هرگاه نماز را آغاز آن را به روايت از حضرت علي آورده است كه پيامبر 

یَ «: گفت مي تكبير جهِ هتُ وَ جَّ . معني وجهت آنست كه رويم به تو است و »تا آخر .....وَ

يعني روي گردان از باطل و مايل به سوي حقم. و  »حنيفا«عبادتم براي تو است. و 
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به معني عبادت است. اگر بالفاصله بعد از تكبير تحريم دعاي افتتاح را ترك  »ننسك«

يمِ كرد و  جِ يطانِ الرَّ نَ الشَّ گردد و آن  نمي را گفت، ديگر براي خواندن افتتاح بر أعوذُ بِاهللاِ مِ

يادش آمده  »أعوذ..«خواند خواه به عمد ترك كند يا آن را فراموش كرده و بعد از  نمي را
وقت  »أعوذ«شد، چون جاي آن پيش از هر چيز بعد از تكبير تحريم است و با گفتن با

 آن از ميان رفته است. 
در آغاز نماز  گفت مي هرگاه تكبير آمده است كه پيامبر  به روايت ابوهريره 

كرد، كه از او پرسيدم و گفتم: يا رسول  مي اندكي پيش از قرائت (فاتحه) سكوت و توقف
و مادرم به فدايت در اين مدت توقف و سكوت بين تكبير تحريم و قرائت فاتحه اهللا پدر 

قِ «گويم:  مي گويي؟ گفت: مي چه چيزي ِ تَّ بَنيَ املَرشْ دْ ام باعَ طايایَ كَ بَنيَ خَ يْنی وَ دْ بَ مَّ باعِ اَللَّهُ

يَضُ  نَقَّ الثَّوبُ األبْ ام يُ طايای كَ نْ خَ نِی مِ قِّ مَّ نَ بِ اَللَّهُ رِ املَغْ ن وَ نِی مِ لْ سِ مَّ اغْ . اَللَّهُ نَسِ نَ الدَّ مِ

دِ  َ الربَ املاءِ وَ طايایَ بِالثَّلْجِ وَ خدايا مرا به اندازه فاصله بين مشرق و مغرب از گناهانم و «.  »خَ

اشتباهاتم دور گردان، خدايا مرا از گناهانم پاك گردان همان گونه كه جامه سفيد از چرك 
شود، خدايا مرا از گناهانم بشوي به گونه اي  مي رداندهو آلودگي تمييز داده شده و پاك گ

. به روايت شيخين و صاحبان سنن بجز »شود مي كه جامه با برف و آبو تگرگ شسته

بحانَکَ «: گفت مي آمده است كه او بعد از تكبير تحريم:ترمذي. و به روايت از عمر سُ

دُّ  تَعالی جَ کَ وَ مُ بارکَ اسْ تَ کَ وَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ کَ اللَّهُ ريُ الَ إِلهَ غَ خداوندا تو را تسبيح و «.  »کَ وَ

تنزيه و ستايش ميگويم و نام تو مبارك و شكوهمند و عظمت تو برتر از همه چيز است 
به روايت مسلم (. »و هيچ معبودي كه شايستگي عبادت را داشته باشد جز تو وجود ندارد

 .)و دارقطني

يطانتعوذ يعني  -4 نَ الشَّ جيم أعوذُ باهللا مِ گفتن (بعد از دعاي افتتاح و پيش از  الرَّ

 :فرمايد مي قرائت فاتحه) چون خداوند

َت  َََِِاا﴿
ۡ
ۡرَءانَ ٱقََرَ َُ َۡ ٱََ  َۡ ِ  ۡسَتعِ ِ ٱب  ].98النحل: [ ﴾٩ سرِّجيمِ ٱ سّشۡيَ�ٰنِ ٱِمَن  َّ
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هرگاه قصد خواندن قرآن كردي اول از شيطان رجيم به خدا پناه ببر (يعني بگوي: «

جيم أعوذُ  يطانِ الرَّ نَ الشَّ  . »بِاهللا مِ

 كرد مي هرگاه نماز را آغاز به روايت از جبير بن مطعم آمده است كه پيامبر 

اللهم إنی (سه بار)  اهللا أكرب كبرياً واحلمداهللا كثرياً وسبحان اهللا بكرة وأصيالً «: گفت مي

زه ونفخه ونفثه َ برم از شر  مي ه تو پناهخداوندا ب«. »أعوذبک من الشيطان الرجيم من مهُ

. به »شيطان رانده شده از درگاه تو و از جنون و ديوانگي و غرور و تكبر و دميدن وي
در اين حديث به معني جنون و ديوانگي و  »همز«روايت ابن حبان در صحيحش و كلمه 

به معني نفس شعري است. و امام  »نفث«به معني دميدن و باد تكبير و  »نفخ«كلمه 
 نين گفته است. همه الفاظ و كلماتي كه اين معاني را برساند از آن استفادهشافعي چ

يم«كلمات: ترين  شود و پسنديده مي جِ يطانِ الرَّ نَ الشَّ و ابن المنذر  باشد مي »أعوذُ بِاهللا مِ

أعوذ «: گفت مي پيش از قرائت (فاتحه يا قرآن) گفته است: روايت شده است كه پيامبر 

و مستحب است كه در آغاز هر ركعتي اين تعوذ را گفت، چون  »الرجيم باهللا من الشيطان

با ركوع و حركات ديگر بين قرائتي كه پيش از آن تعوذ صورت گرفته و قرائت بعدي 
 سنت بودن تعوذ اختصاص به ركعت اول دارد.  اند: شود. و بعضي گفته مي فاصله ايجاد

در جايي كه ها  آن پنهان خواندنآشكارا خواندن فاتحه و سوره در جاي خود و  -5
بايد پنهان خوانده شوند كه امام جماعت در نماز صبح، و نماز جمعه، ونماز عيد فطر و 
قربان و تراويح و وتر ماه رمضان، و دو ركعت اول نماز مغرب و عشاء، به اجماع قرائت 

د نيز در اين خوان مي فاتحه و سوره را آشكار و بلند انجام ميدهد، و كسي كه تنها نماز
خواند، چون به وي امر نشده است كه ساكت شود و گوش فرا  مي مورد با صداي بلند

دهد، پس شبيه به امام است، و اما مأموم پشت سر امام در نمازهاي جهري و سري بايد 
گيرد سنت است كه بسم اهللا الرحمن الرحيم (بسلمه)  مي قرائت جهري و آشكار صورت

شود، چون در روايت صحيح از علي و ابن عباس و ابن عمر و  با صداي بلند خوانده
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خواند  مي هر وقت نماز حاضر و ادا را آمده است كه پيامبر  ابوهريره و عايشه 
كرد اگر نماز فوت  مي خواند، و هرگاه نماز فوت شده را قضا مي بسلمه را با صداي بلند

و اگر نماز فوت روز را در شب  كرد با صداي بلند آشكارا، مي شده شب را در شب قضا
گرفت. پس اگر  مي كرد وقت قضا را در نظر مي و يا نماز فوت شده شب را در روز قضا

كرد با صداي آهسته و سري، و اگر نماز ظهر را در شب  مي نماز عشاء را در روز قضا
 خواند.  مي كرد با صداي بلند و جهري مي قضا

 گفت:  در نماز، (تامين) چون پيامبر آمين گفتن بعد از خواندن فاتحه  -6

ّل « ى قّو 
ى
ولوىد: آ ا. ّْ�ِّن ّ ن  ودّهّ  قّوَ الّّا. ّههى َّ ّّ دل م ّو ُِ

وِ  ّعقٍّ  َى  ِ : ّسِ  دَ إِذد قاّل دِإل امى
 ِ َِ
ى  ا ّ�ّهّاّم ِ ن ّذَ 

ّ
َ ِّ ِِ  . )واه الشيخان(ر »دَلئِّمِة سى

رسيد  »غري املغضوب عليهم وال الضالني«به هرگاه امام جماعت در خواندن فاتحه «

چون هركس سخنش با سخن مالئكه و فرشتگان هماهنگ باشد همه  »آمين«بگوئيد، 
 . »شود مي گناهان (صغيره) پيشين او آمرزيده

در نمازهاي جهري (بامداد و مغرب و عشاء و جمعه و عيدين) هم امام و هم كسي 
 گويند. در حديث آمده است كه پيامبر  مي داي بلندخواند آمين را با ص مي كه تنها نماز

. به »آمين«: گفت مي كرد و مي يافت صداي خود را بلند مي هرگاه از قرائت فاتحه فراغت
به شرط اند  روايت دارقطني با اسناد حسن و ابن حبان و حاكم به صورت صحيح. و گفته

. امام شافعي گويد مي يشيخين صحيح است. و همچنين مأموم هم آن را با صداي جهر
مسلم بن خالد به روايت از ابن جريح و به روايت او از عطاء «گفته است:  »األم«در 

 كهاند  شنيدم از قبيل ابن الزبير و كساني كه بعد از او آمده مي گفت: من از پيشوايان
ي تا جايي كه صدا »آمين«ند: گفت مي ، و مأمومين نيز پشت سر ايشان»آمين«ند: گفت مي

شد. و بخاري اين را از ابن الزبير به  مي انداخت و غوغايي مي مردم در مسجد طنين
 صورت تعليقي نقل كرده است. 
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از قرآن بعد از قرائت فاتحه در نماز صبح و جمعه و در دو اي  سوره خواندن -7
 اي سوره ركعتهاي اوليه هر نماز ديگر، مگر در نماز ميت كه نبايد در آن بعد از فاتحه

در  خوانده شود. دليل سنت بودن اين امر روايت قتاده است كه گفت: همواره پيامبر 
خواند، و در دو  مي نماز ظهر در دو ركعت اول سوره فاتحه و دو سوره ديگر از قرآن

 خواند ما مي را كهاي  آيه خواند، و گاهي مي ركعت بعدي تنها أم القرآن (فاتحه) را
داد، و همچنين  مي قرائت را پيش از قرائت ركعت دوم طولشنيديم و در ركعت اول  مي

بعد از قرائت فاتحه هر چه  اند. درنماز عصر و در نماز صبح كه شيخين آن را روايت كرده
باشد. از قتاده اي  سوره يا بعضي ازاي  سوره كند خواه مي از قرآن خوانده شود كفايت

اند يا يك سوره را در دو ركت پرسيدند كه اگر كسي يك سوره را در دو ركعت بخو
كند. و به روايت از  نمي قرآن است و فرقياش  تكرار كند نظرت چيست؟ گفت: همه

را خواند تا  »المؤمنون«در نماز صبح سوره  عبداهللا بن السائب آمده است كه پيامبر 
رسيد كه  اينكه به داستان موسي و هارون رسيد، يا به داستان حضرت عيسي 

رفت لذا به ركوع رفت. و به روايت از مردي از جهينه آمده است كه او شنيده گاش  سرفه

 را خواند، »إذا زلزلت األرض«در نماز صبح در هر دو ركعت سوره  است پيامبر 

فراموش كرده بود يا به عمد چنين كرد. به روايت ابو داود و  دانم آيا پيامبر  نمي
خواندن يك سوره كامل بعد از فاتحه اگر چه «: دارقطني با اسناد قوي. رافعي گفته است

كوتاه هم باشد پسنديده تر است از خواندن بعضي از سورهاي اگر چه زياد و بلند هم 
به اندازه هم اي  سوره اين وقتي است كه سوره كامل و بعضي از«. نووي گفت: »باشد

كوتاه بيشتر باشد بهتر طوالني را بخواند كه از يك سوره اي  سوره باشند، اما اگر بعضي از
 . »است

خواند، قسمتي را بخواند كه  مي رااي  سوره الزم و شايسته است كه اگر بعضي از
مشتمل بر معاني تام بوده و اول و آخر معني معلوم و كامل باشد. بدون شك در اين حال 

همواره  طوالني از خواندن يك سوره كوتاه بهتراست. و پيامبر اي  سوره بعضي از
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داد، و در نماز صبح اين  مي كعت اول نماز صبح و هر نمازي را بيش از ركعت دوم طولر
داد چون قرآن فجر (نماز صبح) مشهود است يعني خداوند و  مي عمل بيشتر روي

فرشتگان ناظر آن هستند. يا فرشتگان مأمور در روز در نماز صبح حاضر و شاهدند (موقع 
چون ركعات نماز صبح اندك است آن را با تعويض فرشتگان شب و روز است). و 

ساخت، و چون نماز صبح بعد از برخاستن از خواب  مي طوالني نمودن ركعت اول جبران
بامدادي است و مردم در استراحت هستند و هنوز كارهاي زندگي و دنياي را شروع 

مورد اهميت  و به عالوه، نماز صبح آغاز و ابتداي فعاليت و كار روزانه است لذااند  نكرده
در نماز صبح از شصت آيه تا  قرار گرفته و تطويل آن مورد نظر است. لذا پيامبر 

را خوانده و گاهي  »ق«خواند، و مشاهده شده كه گاهي در نماز سوره  مي يكصد آيه

(دو سوره آخر مصحف)  »معوذتين«و گاهي  »إذا الشمس كورت«و گاهي  »روم«سوره 

 هرگاه در نماز صداي كودك را مسافرت بوده است. پيامبر را خوانده و حال آنكه در 
كرد، و در نماز بامداد روز  مي شنيد به جهت ترحم به وي و مادرش قرائت را كوتاه مي

خواند، و از  مي را به تمامي »هل أتی علی اإلنسان«سجده و  »امل تنزيل«هاي  جمعه سوره

رده باشد، همانگونه كه بيشتر مردم به وي شنيده نشده بر بعضي از آن دو سوره اقتصار ك
كنند،  و بدين وسيله خالف رهنمود  مي اقتصارها  آن جاي كامل آن دو سوره بر بعضي از

كه  باشد مي نمايند و حكمت انتخاب قرائت اين دو سوره كامل آن مي عمل پيامبر 
ست تا و دخول بهشت و دوزخ و غير آن مشتمل بر ذكر مبدا و معاد و آفرينش آدم 

 مردم حوادث روز قيامت را بياد آورند و پند و عبرت گيرند. 
 خواند. ابوسعيد گفت:  مي گاهي طوالني و گاهي متوسط اما نماز ظهر را پيامبر 

قّ ى «  ُ
ّ
ِأ ْ

 
َىّم يّأ َّ ى  ّّ َِ لا َِ ّهٍّه  ِّهٍ

 
 دو

ّ
ُِبى إَِ د ِّ بى د ُّ ِِ َىهامى ّهٍّذ  ُ

ّىّ ل ى دل ّّ ََّت  
اّهٍَّّوّّض  ٍ قُى َِ ا يى وْ ِمّهّ

ى
كّعِة دأل ِّ ِِ دل  ّ ِِ ِر ى دّس  ّو�ىا 

ى
 . )رواه مسلم( »أ
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توانست به بقيع برود و  مي كشيد كه از آغاز آن يك نفر مي نماز ظهر آن قدر طول«
برگردد و وضو بگيرد و به مسجد النبي برگردد  خويش قضاي حاجت كند سپس به خانه

 .»داد مي برسد از بس كه آن را طول و در ركعت اول به پيامبر 

و گاهي  »والليل إذا يغشی« »سبح اسم ربک األعلی«هاي  گاهي در نماز ظهر سوره

 خواند.  مي را »والسامء والطارق«و  »والسامء ذات الربوج«

داد اگر نماز ظهر را  مي و اما در نماز عصر به اندازه نيمي از نماز ظهر قرائت را طول
 اگر قرائت نماز ظهر را كوتاه كرده بود نماز عصر را به اندازه آن طول طول داده بود و

 داد.  مي
 داد دومي را طول مي در نماز مغرب اگر قرائت ركعت اول را طول و اما پيامبر 

داد كه به اثبات رسيده و مشاهده شده كه در نماز مغرب در هر دو ركعت اول سوره  نمي

و  »سبح اسم ربک األعلی«و گاهي  »مرسالت«اهي و گ »طور«و گاهي سوره  »اعراف«

آثار و اخبار صحيح ها  اين را خوانده است، و همه »معوذتين«و  »والتني و الزيتون«گاهي 

  اند. و مشهوري هستند كه نقل شده

فرمود كه: آن  را خوانده و به معاذ  »والتني و الزيتون«  و اما در نماز عشاء پيامبر 

ح«را و  و امثال آن را  »والليل إذا يغشی«و  »سبح اسم ربک األعلی«و  »يهاالشمس وضُ

بني عمر و بن «نماز عشاء را خواند سپس به ميان  همراه پيامبر  بخواند. شبي معاذ 
رفت و نماز عشاء را بعد از اينكه مدتي از شب گذشته بود برايشان اعاده كرد، و  »عوف

اين عمل را انكار كرد و نپسنديد و به وي گفت:  در آن سوره بقره را خواند، و پيامبر 

َ ّت يا ّ عاذى «
ّ
َّاٌن ْ ّه

ّ
 . »؟ْ

خواهي مردم را در فتنه گرفتار كني و دچار آشوب و مبتال نمايي اي  مي مگر تو«
 .»معاذ؟
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 »الغاشيه«و  »جمعه«يا  »منافقون«و  »جمعه«هاي  و اما در نماز جمعه همواره سوره
خواند، و اما اينكه بر اواخر آن دو  مي را »الغاشيه«و  »سبح«ه را به صورت كامل يا سور

 سوره اقتصار كند هرگز چنين نكرد واين عمل مخالف رهنمود او است. 
 

�َِت ٱ﴿ و »ق«گاهي سوره  »عيدين«و اما در نمازهاي  اَعةُ ٱ ۡ�َ�َ َّ را به  ].1القمر: [ ﴾س
كه ادامه  اين بود سنت پيامبر  خواند. و مي را »الغاشيه«و  »سبح«طور كامل و گاهي 

داشت تا اينكه به رفيق اعلي پيوست، و خلفاي راشدين نيز بعد از او چنان عمل كردند و 
هيچوقت سوره خاصي را  پيشوايان دانشمند نيز همگي چنين رفتار كردند. و پيامبر 

و نماز كرد مگر در نماز جمعه و عيدين (فطر و اضحي)  نمي براي قرائت در نماز معين
ابوداود در حديث عمرو بن شعيب به روايت از پدرش و روايت از (بامداد روز جمعه، 

 : )جدش روايت كرده است كه او گفت
 وقّا  ّعِهع تى رعول دب «

ّّ
َِ ٌ  إّ ّك

ّ
ِِ  ٌ وّ ّّ ِّصم عورٌ   ِِ   ا ِ ّن دلهى مىّ دسّّاّإ ُِِا  يّؤى

َّةِ  َىو   َ  .»دلصل  دلّه
تا مفصل و بلندي نبوده است مگر اينكه در نماز جماعت نمازهاي هيچ سوره نسب«

 . »را خوانده استها  آن شنيده ام كه را از پيامبر ها  آن فرض
در يك ركعت عالوه بر فاتحه دو سوره از قرآن  به اثبات نرسيده است كه او 

 . خوانده باشد مگر در نماز سنت، ولي در نماز فرض چنين از او نقل نشده است

سمع اهللا «اهللا أكبر (تكبير گفتن) به هنگام هر فرود آمدن و برخاستن و گفتن:  – 9و 8 

 است كه گفته: همواره پيامبر  و دليل آن روايت ابوهريره  »ملن محده ربنا لک احلمد

 رفت تكبير مي ، سپس كه به ركوعگفت مي خواست به نماز بايستد تكبير مي چون
: گفت مي شد و مي كرد و از ركوع بلند مي تش را راست، سپس وقتي كه پشگفت مي

ربنا «: گفت مي ايستاد پيش از اينكه به سجده برود مي چون راست »سمع اهللا ملن محده«
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، سپس گفت مي شد نيز تكبير مي آمد و خم مي سپس چون براي سجده فرود »لک احلمد

 به سجده دوم نيز تكبير، (براي رفتن گفت مي داشت نيز تكبير مي چون سر از سجده بر
خاست نيز  مي كرد سپس چون بعد از دو سجده بر مي ) در همه نمازهاي چنينگفت مي

 . )به روايت بخاري و مسلم( .. بدينگونه بود كيفيت نماز پيامبر گفت مي تكبير
وقتي كه  گفتن تسبيح در ركوع وسجده. ابوداود روايت كرده است كه پيامبر  -10

ّبِحۡ ﴿ آيه: ََ ََ  ِ  نازل شد گفت:  ]٧٤ة: الواقع[ ﴾٧ ََۡعِظيمِ ٱَرّ�َِك  ۡسمِ ٱب
بَّی العظيم وبحمده«آن را در ركوعتان قرار دهيد بگوئيد:  بحان رَ  َسّبِحِ ﴿ و چون »سُ

ۡ�َ ٱَرّ�َِك  ۡسمَ ٱ
َ
نازل شد گفت: آن را در سجودتان قرار دهيد بگوئيد:  ]1األعلی: [ ﴾١ ۡ�

بِّی األعلی وبحمد« بحان رَ آن  . مسلم از حديث حذيفه روايت كرده است كه پيامبر »هسُ

 .  و مستحب است كه اين تسبيح را سه بار بگويد، چون پيامبر گفت مي تسبيحات را
 گفت: 
م  ِ « اّ�ّ ّههى َّ ا َالى ّواِذد ّع

ّ
ّّ دلّعٍّم ثّلثاُ وّّذلکّ ْ َِاّن ّر وِعکّ: عى كى م  ِ رى إِذد ّرّ�ع ّت ّههى

َ وِا ّ عى َى ا َالى عى
ّ
م  ثّلثاُ وّّذلکّ ْ

ّ
ّ دأل ّه  . »ِاّن ّر

يعني منزه است  »سبحان ربی العظيم و بحمده«هرگاه به ركوع رفتي سه بار بگو: «

پروردگار بزرگوارم، كه اين به كمال نزديكتر است، و هرگاه سجده كردي سه بار بگو: 

 . ». و اين به كمال نزديكتر است»سبحان ربی األعلی وبحمده«

يعني اين حداقل سه بار گفتن تسبيح نزديك به كمال و حد كامل تسبيحات در ركوع 
بار است. ماوردي گفت: اين وقتي است كه شخص امام جماعت  11بار تا  9و سجود از 

تواند دعا و ذكر را  مي خواند هر اندازه دلش بخواهد مي باشد، و اما كسي كه تنها نماز

ر ِثىود «ست: گفته ا طول دهد، چون پيامبر 
ّ
ٌا ّْأ ِّ ّو عا

ُى َهِ  ّو ونى دلّعَ اى إَِ ّر ِّ ى  ا يّمى ق 
ّ
ْ

ّر ّ   (حديث صحيح). .»ٍِْ  دلىّ
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بهترين حالت نزديكي و قرب بنده به پروردگارش حالت سجود است پس در سجده «
 .»فراوان دعا كنيد

تواند ذكر و  يم و امام نيز چنانچه مأمومانش راضي به طوالني كردن ذكر و دعا باشند
خواند. به  مي در ركوع و سجود دعا و اذكار فراوان دعا را طوالني كند. همواره پيامبر 

 آمده است كه همواره در ركوع و سجود فراوان اين ذكر را كروايت از عايشه 

رلِی«خواند:  مي مَّ اغفِ ک اللّهُ مدِ بِحَ نا وَ بَّ مَّ رَ بحانَکَ اللّهُ ه و خداوندا تو پاك و منز« »سُ

. به روايت شيخين »كنم، خداوندا مرا بيامرز مي پروردگار ما هستي و تو را حمد و ستايش
 آمده است كه در ركوع و سجود كو احمد و ديگران. باز هم به روايت از عايشه 

وحِ «: گفت مي الرُّ ةِ وَ بُّ املالئِكَ وسٌ رَ بُّوحٌ قُدُّ خداوندا تو منزه و پاك از هر چيز هستي «. »سُ

. و به روايت از علي »زاوار جالل تو نيست و تو پروردگار فرشتگان و جبريل هستيكه س
 : گفت مي در ركوع آمده است كه پيامبر  بن ابيطالب 

ِّی « خمُ ی وَ بَرصَ معِی وَ عَ سَ شَ بّی خَ لَمتُ أَنْتَ رَ لَکَ أَسْ نْتُ وَ بِکَ آمَ تُ وَ عْ كَ مَّ لَکَ رَ لهُ اَلّ

ا استَ  مَ بِی وَ صَ عَ ظِمی وَ عَ بَّ العاملَنيوَ می هللاِ رِ لَّت بِهِ قَدَ  . »قَ

خداوندا براي تو به ركوع رفتم، به تو ايمان دارم و خود را به تو تسليم كردم تو «
يم بار است همه ها قدم پروردگار مني، گوش و ديده و مغز و استخوان و پي و آنچه كه بر

مد و مسلم و ابوداود و . به روايت اح»و همه در برابر پروردگار جهانيان تسليم است
 هرگاه به سجده روايت شده است كه پيامبر  ديگران. و از علي بن ابيطالب 

 : گفت مي رفت، مي

نَ « سَ أَحْ هُ فَ رَ وَّ هُ فَصَ قَ لَ یَ لِلَّذی خَ جهِ دَ وَ جَ لَمتُ سَ لَکَ أَسْ نْتُ وَ بِکَ آمَ دتُّ وَ جَ مَّ لَکَ سَ لهُ اَلّ

هُ  َ بَرصَ هُ وَ معَ قَّ سَ هُ فَشَ ورَ نُ اخلالِقنيَ  صُ سَ کَ اهللاُ أَحْ تَبارَ  . »فَ

خداوندا تنها براي تو سجده كردم و به تو ايمان آوردم و خود را به تو تسليم نمودم، «
كند كه آن را آفريده و بسيار زيبا تصوير آن را  مي چهره و صورت من براي كسي سجده
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است اهللا كه كشيده و گوش و چشمش را باز كرده است، پس مبارك و افزون نعمت 
 . )به روايت احمد و مسلم( .»آفريننده استترين  بهترين و شايسته

بر رانها در هنگام نشستن براي تشهد اول و تشهد دوم به گونه اي  ها دست نهادن -11
كه دست چپ روي ران چپ به صورت گسترده باشد و دست راست روي ران راست به 

(بنصر) و انگشت ميانه (وسطي) و  نحوي كه انگشت كوچك (خنصر) و انگشت بعدي
انگشت شست را جمع و بسته كند، و انگشت سبابه (مسبحه) را رها نمايد. به روايت ابن 

(در شهادت) انگشت سبابه را  »الَ إله إالَّ اهللا«. و سنت است كه به هنگام گفتن: معمر 

يز توحيد نشان دهد بلند كند به عنوان اشاره به توحيد، تا به زبان توحيد گويد و باعمل ن
و بين قول و فعل جمع كند. و پسنديده و مستحب است كه آن انگشت را به وقت بلند 
كردن، اندكي كج نگه دارد. به روايت ابن حبان در صحيح خود. به روايت از زبير آمده 

نشست دست راست خود را بر ران راست و دست  مي هرگاه در تشهد است كه پيامبر 
كرد و نگاه پيامبر از محل  مي نهاد، و با انگشت سبابه اشاره مي پ خودچپ را بر ران چ

 . )به روايت احمد و مسلم و نسائي(كرد.  نمي تجاوزاش  سجده
نماز به گونه اي كه پاي چپ را بگستراند و روي هاي  افتراش در تشهد و نشستن -12

رو به قبله باشند.  قوزك آن بنشيند و پاي راست را نصب كند به صورتي كه انگشتان آن
اين صورت نشستن در نماز سنت است، و در تشهد دوم تورك (نصب كردن پاي راست 
به حالت اول و دراز كردن پاي چپ زير پاي راست و نهادن نشيمنگاه بر روي زمين) 

 : )و در روايت از بخاري آمده است( .سنت است. و اين كيفيت در صحيحين آمده است

» ِِ قّّا  ّّ ّعِة ّْ�ِذد  ك  ِّ ِِ دل قّّا  ّّ إ ّْ�ِذد 
ِقِ  دلْىسی ّوَّّصّب دلىه   ّ قّّا ّم ِر ّّ كّعَِّا  ِّ دل

ّعّاَِ ِ  ِی ّوّ�ّعّا ّم ّ ه  ا 
ى
قّ ى دلْىسی ّوَّّصّب دأل  ّ  . »دألِاّ ِ  قّّاّم ِر

 نشست و پاي راست را نصب مي نشست بر پاي چپ مي هرگاه براي تشهد اول«
نهاد و پاي راست را  مي نشست پاي چپ را پيش مي راي تشهد دومنمود، و چون ب مي

 . »نشست مي كرد و بر نشيمنگاه مي نصب
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 همواره بين دو سجده خواندن دعاي بين سجدتين (دو سجده)، چون پيامبر  -13

رلِی«: گفت مي بِّ اغفِ رلِی رَ بَّ اغفِ به روايت نسائي و ابن ماجه. و به روايت ابن عباس  »رَ

نِی «: گفت مي در بين دو سجده بر پيام م دِ اهْ عافِنِی وَ نِی وَ ارمحَ رلِی وَ م اغفرِ اللّهُّ

نِی قْ زُ ارْ  . »وَ

خداوندا مرا بيامرز و به من رحم كن و به من سالمتي ده و مرا هدايت كن و مرا «
 .»روزي ده

 . )آمده است »واجبرني«  »عافني«به روايت ابوداود. و در روايت ترمذي به جاي (
جلسه استراحت (نشستن براي استراحت) كه نشستن اندك است، و نمازگزار آن  -14

را بعد از فراغت از سجده دوم ركعت اول و بعد از فراغت از سجده دوم ركعت سوم 
و در روايت از احمد نيز آمده (چنين كرده است.  دهد، چون عمال پيامبر  مي انجام
 . )است

از سالم دادن. چون به روايت از عبداهللا بن دعاي بعد از تشهد دوم و پيش  -15
تشهد را بدانان ياد داد و گفت: بعد از تشهد، نمازگزار  آمده است كه پيامبر  مسعود 

هر دعا و درخواستي كه دارد از خدا بنمايد. به روايت مسلم. و به روايت از علي بن 
خواند بين تشهد و  مي نمازايستاد و  مي هرگاه به نماز آمده است كه پيامبر  ابيطالب 

 : گفت مي سالم دادن

قّمى « ع 
ّ
َ ّت ْ

ّ
ْتى ّو ا ْ ّ   

ّ
قَّتى ّو ا ْ ع 

ّ
ر�ى ّو ا ْ ّ   

ّ
ّاِ�ى ّو ا ْ

ّ
ِْ  ا قّّا  تى ّو ا ْ ِ ِِ دلقُّّم دس

 
 
َ ّت دل

ّ
 ـِِِ  ِ ّإ ْ

 
َ ّت دل

ّ
مى ّوْ ّهاه َ ّت ـهى

ّ
ْ 

ّّ
 � إّ

ّ
ِى ّ ؤّاه  . »هى

بال كردم و آنچه را كه به تاخير انداختم، و آنچه را كه در نهان خداوندا آنچه را كه ق«
و آشكارا كردم، و آنچه را كه در آن اسراف نمودم، و آنچه را كه تو بدان آگاهتر از من 
هستي همه را از من بيامرز و مرا ببخشاي، تنها تو پيش دارنده و پس دارنده اي و به جز 

 . )مسلمبه روايت (. »تو خدائي و الهي نيست
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گفت: دعايي به من ياد دهيد  به پيامبر  ، ابوبكر مبه روايت از عبداهللا بن عمر 
 كه در نماز بخوانم، گفت: بگو: 

ُ  ِ ن « ِّ ِِ ِ ّ ِِِْ َّت ّْاس
ّ
ْ 

ّّ
َىوّ  إِّ ِّ ِى د ِِ  ِ َّ  

ّ
ق هاُ ّكث دُ ّوّ ِى ِ ظ  قّه تى ّ� ِّ م إِ�ه  ُّ

دلقّ
َّ ِ�  إَِّکّ ِِّلٍمى  ِعَِاّ  ّودر  ورى دل ِى ِّ َّت دل

ّ
ْ« . 

بخشايد  نمي خداوندا من به خود فراوان ستم كرده ام، و به جز تو كسي گناهان را«
گمان تو بخشايشگر و بسيار  بي پس مرا به بخشندگي خودت ببخش و به من رحم كن،

 . به روايت از ابوهريره )اين روايت متفق عليه اصحاب صحاح است(. »مهربان هستي
گفت: هرگاه يكي از شما تشهد آخر را به پايان برد از چهار چيز به خدا پناه  مبر پيا

ن فِتْنَةِ ال«ببرد و بگويد:  مِ ربِ وَ ذابِ القَ عَ نَّمَ وَ هَ ذابِ جَ نْ عَ بِکَ مِ وذُ مَّ إِينِّ أَعُ الـاللّهُ يا وَ حْ امتِ ـمَ مَ

ِّ فِتْنَةِ ال ن رشَ مِ الِ ـوَ جَّ يْحِ الدَّ سِ  . »مَ

از عذاب دوزخ و از عذاب قبر و از فتنه و آشوب و بالي زندگي و  خداوندا من«
به روايت (. »برم مي مرگ و از شر و آشوبگري گمراه كنند (مسيح دجال) به تو پناه

 . )مسلم
داد. به  مي به طرف راست و چپ هر دو سالم سالم دادن دوم، چون پيامبر  -16

 . روايت مسلم از ابن مسعود 

 دنبال نمازهاي فرض نمازهاي سنت به
ركعت پيش از نماز  2باشند:  مي نمازهاي سنت پس از نمازهاي فرض نوزده ركعت

ركعت  2ركعت پيش از عصر،  4ركعت بعد از آن،  2ركعت پيش از نماز ظهر و  4صبح، 
ركعت بعد از نماز عشاء كه يكي به  3ركعت پيش از مغرب، و  2بعد از نماز مغرب و 

 شود.  يم صورت وتر خوانده
 بدين قرار بر اداي ركعت، ده ركعت رواتب مؤكدي هستند كه پيامبر  19ازاين 

تاكيد و مواظبت نموده است: دو ركعت پيش از نماز صبح، و دو ركعت پيش از ها  آن
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نماز ظهر، و دو ركعت بعد از آن، و دو ركعت بعد از نماز مغرب، و دو ركعت بعد از 
 است كه گفت:  ممؤكده حديث ابن عمر  نماز عشاء. و دليل اين رواتب

َّع ّا « ّعَّاِ 
 
ّاُا ّوّر� َّع  ّعَِّا 

 
ِِ ّوّر� ُ

ّّ ّعَِّا ّ�َ ِم دل
 
ه ّا دب عقٍ  وعقم ّر� ِِ  دّس

َّ قٍّتى ّ  ّّ

ه ّا دب عقٍ ِِ
ّن دسّ

ّ
ْ ِّ ّه َى ِ صةى َِِ ّت  ِِِ  ّوّر�ّعَِّا ِّعّا دلِعْا  ّو ّلّاثّت إ ّل  ِ   وعقم دلّه

ِى   َ ِّ َى دل قى  َ َّ َِّا ِّعّا  ا  ِّ  ٍ ِِ ّعَِّا ّا
 
 .)واه الشيخان(ر. »َّن يىّصاه ّر�

دو ركعت پيش از نماز ظهر و دو ركعت بعد از آن و دو ركعت بعد  همراه پيامبر «
از نماز مغرب و دو ركعت بعد از نماز عشاء خوانده ام، و حفصه دختر عمر (خواهرم) 

 هميشه بعد از سپيده دم صبح و طلوع فجر دو ركعت كوتاه پيامبر برايم گفت كه: 
 . »خواند مي

كسي كه چهار ركعت پيش از نماز ظهر را ذكر كرده است دليلش روايت بخاري از 

ِِ «است كه گفت:  كعايشه  ُ ّىّ َّّعاُ ّ�َ ّم دل ر
ّ
 يّّايى ْ

ّ
 . »َّن ّ

 . »كرد نمي تركچهار ركعت نماز سنت پيش از نماز ظهر را  پيامبر «
و كسي كه چهار ركعت سنت پيش از نماز عصر را ذكر كرده است دليلش روايت 

 بوده است:  ترمذي از علي بن ابي طالب 

نّ « ُى ِصمى َِّّْ  ِ َّ َّ ّرّ�عا�ف  َّ ر 
ّ
ْ ِ

 . »َّن يىّصاه ّ�َ ّم دلّعص 
 . »انداخت مي فاصلهها  آن خواند كه بين مي پيش از نماز عصر چهار ركعت پيامبر « 

و در روايتي آمده است: خدا رحم كند كسي را كه پيش از نماز عصر چهار ركعت 
. دو ركعت بعد از )و ترمذي آن را حسن و ابن حبان آن را صحيح دانسته است(بخواند، 

روايت كرده است. و دو ركعت پيش از مغرب به دليل روايت  معشاء را ابن عمر 
 بخاري است: 

قّود ّ�َ  « ِّة لِّهن  ّشا ّ ّّ َِ
ِِ دَاّ لِ  دَِِِِ ، قاّل  ّّ قّود ّ�َ ّم  ّّ  ، ِِِ  ِ لِ  دَ ّّ  . »ّم 

پيش از نماز مغرب بخوانيد، پيش از نماز مغرب نماز بخوانيد و مرتبه سوم گفت: «
 .  »خواهد پيش از نماز مغرب نماز بخواند مي هركس
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شد مردم براي اداي دو  مي هدر روايت مسلم آمده است: وقتي كه اذان مغرب گفت
رفتند و سنت پيش از  مي ركعت سنت پيش از مغرب با شتاب به نزد ستونهاي مسجد

شدند كه اگر  مي خواندند، و آنقدر مردم مشغول خواندن سنت پيش از مغرب مي مغرب را
كرد نماز مغرب خوانده شده است كه مردم اينگونه  مي شد گمان مي كسي وارد مسجد

 ندن نماز سنت هستند. مشغول خوا

 نمازهاي سنت مؤكده غير از رواتب
نمازهاي سنت مؤكده غير از رواتب سه تا هستند: نماز سنت شب، و نماز سنت 
ضحي (چاشتگاه) و نماز سنت تراويح. و اما نماز شب را همه پيشوايان فقه بر مستحب 

 :گويد مي بودن آن اجماع دارند و خداوند

ۡۡ بِهِ َيَتهَ  ّ�ۡلِ ٱ َوِمنَ ﴿ ََّك  ۦّج  ].79اإلرساء: [ ﴾ََاَِلَٗة 
 .»و قسمتي از شب را (به نماز خواندن) بيدار بمان كه اين زيادتي براي توست«

﴿ ْ َٗ ّمَِن  َ�َُوا  ].17الذاريات: [ ﴾١َما َ�ۡهَجُعوَن  ّ�ۡلِ ٱقَلِي
 .»خواندند) مي خوابيدند (و نماز مي اندكي ها شب آنها«

ا َوَطَمٗعا سَۡمَضاِجعِ ٱوُ�ُهۡم َعِن ُجنُ  َطَتَجاَ ٰ ﴿ َٗ ۡو َِ ُعوَن َرّ�ُهۡم  ۡۡ  ].١٦ة: السجد[ ﴾يَ
 خيزند و با خوف از عذاب خدا و اميد به رحمت وي او را مي شب از رختخواب بر«

 .»خوانند مي
 در آغاز نماز شب واجب بود سپس نسخ گرديد. و در حديث است: 

ِم ّْ�َِّ ى «
م ِِِهٍاِم دلقٍّ  ِّ ٌ  ّعقٍّمى ِه ّم م ّو ى َهمى م  إَِ ّر ٌَّة لّمى  ِ م ّوقى  ى دلّصاِلّا ّ�َ قّمى

 
ّاْ

اٌ  ّعِن دِإلثمِ  ِّْئّاِ� ّوّ َُ  َّ  .)رواه احلاكم( »لِق

گمان آن عادت مردان صالح و  بي بر شما باد كه بر انجام نماز شب مداومت كنيد چه«
سازد و كفاره گناهان و  مي ديكشايسته پيش از شما است و شما را به پروردگارتان نز

 . »نهي كننده از گناه است
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 و در حديث ديگري آمده است: 

َّبى ِ ّن « ّأ آيّةف ّْ�َِّ ى يىم 
ّ
ّا ِِِهأ ّّ َّب  ِ ّن دلِاِْقّا ّوّ ن   ّا ِ ّلقّةف ِِهائّةف آيّةف لّم يىم  ّّ ّ ن 

 
 
ٍِعّا ِصِ دلـدلهاَِتِاّ ّودل َِ ّ ـهى ِقِصا   . )اه احلاكمرو( ».هىخ 

 هركس در يك شب در نماز يكصد آيه قرآن بخواند او را از جمله غافالن«
نويسند، و هركس در نماز شب دويست آيه بخواند او را از جمله بندگان عابد و  نمي

 .»نويسند مي مطيع و مخلص خدا
سوال شد بعد از  وسط شب براي نماز شب بهترين وقت است، چون از پيامبر 

فرض چه نمازي بهتر است؟ گفت: نماز در دل شب (وسط شب). زيرا عبادت نمازهاي 
در دل شب دشوارتر است و غفلت مردم از عبادت در آن وقت بيشتر است، و نماز شب 

 :گويد مي در نيمه شب خيرش بيشتر است از نماز شب در نيمه اول شب چون خدا

﴿ ِ ۡسَحارِ ٱَو�
َ
تَۡغُُِروَن  ۡ� َۡ َ  ].18ت: الذاريا[ ﴾١ُهۡم �

 . »كنند مي بندگان نيكوكار) بامدادان طلب استغفار«(
كند نه  مي چون آخر شب وقت نزول خدا است و خداوند با قدرت خويش نزول

 :نزول حلولي و جسماني زيرا

ِمۡثلِهِ ﴿ ََ ف وَُهَو  ۦََيَۡس  ءٞ ِميعُ ٱَ�ۡ َّ  ].11الشوری: [ ﴾١ ۡ�َِص�ُ ٱ س
 . »د مثل ندارد و او شنوا و بينا استهيچ چيزي مانند خدا نيست و خداون«

در تمام شب نماز خواندن و بيدار ماندن مكروه است، چون براي بدن زيان دارد و در 
حديث نيز بدان اشاره شده است. و ترك نماز شب براي كسي كه بدان عادت گرفته است 

 گفت:  به عبداهللا بن عمروعاص  مكروه است، چون پيامبر 

ّ� ى يا ّعَّادّ  « ِّ َىّم َّ ومى دلقٍّّم  هى َّ لنف َّن 
ن  ِ ث ّم ْى  َّمى

ّ
 .)رواه الشيخان( ».ّ

 . »خواند سپس آن را ترك كرد مي اي عبداهللا مانند فالني مباش كه نماز شب«
 :گويد مي و اما نماز سنت ضحي و چاشتگاهي به دليل سخن خداوند است كه
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﴿ ِ ّبِۡحَن ب ََ ُ اقِ ٱوَ  ََۡعِ�ِّ ٱ� َ�ۡ  ].18ص: [ ﴾١ ۡ�ِ
 .»تسبيح كنندگان هستند درشب و هنگام چاشت«

 گفت: معني اشراق در آيه ضحي و چاشت است، و مقصود نماز چاشت مابن عباس 
دوست و سرور و بزرگم سه «آمده است:  . در صحيحين به روايت از ابوذر باشد مي

ر روز دو ركعت در چيز را به من سفارش كرد، اينكه هرماه سه روز را روزه بگيرم، و ه
. بخاري بر آن »وقت چاشت بخوانم، و هرشب پيش از خواب نماز سنت وتر را بگزارم

افزوده است: (آنها را ترك نكنم). حداقل نماز سنت الضحي دو ركعت است و حداكثر آن 
 گفت:  به ابوذر  دوازده ركعت است. چون پيامبر 

ّ  رّ « ّ َ ّإ ّعق 
َّ إِ َّ قٍّّت دل ّّ  إِن 

 
ِِ دل  

اُ َّّإ دبى لّکّ َِّْ  َّ ـ�ّعُة  رواه البيهقي و (. »ةِ ـَّ

  .)ضعفه

 الضحي را بخواني خداوند برايت خانه اي در بهشت سنةاگر دوازده ركعت نماز «

 .»سازد مي
و  اند، نووي گفته است كه: حداكثر آن هشت ركعت است، و بيشتر علما چنين گفته

الضحي از هنگامي است  سنة وقت اند. ني روايت كردهشيخين نيز آن را از حديث أم ها

 رسد ادامه دارد. مي شود و تا خورشيد به استواء مي كه خورشيد به اندازه يك نيزه بلند

 نماز سنت تراويح
در سنت بودن نماز تراويح شكي نيست و برآن اجماع منعقد است و بسياري از علماء 

 مده است: و در صحيحين آاند  آن اجماع را نقل كرده

» َِ
ى  ا ّ�ّهّاّم ِ ن ّذَ 

ّ
َ ِّ ِِ  . »ّ ن قاّم ّرّمَاّن إيهاَاُ ّودلتَِاِاُ سى

ي رمضان ها شب هركس از روي ايمان و باور و براي رضاي خدا نماز تراويح را در«
 .»شود مي بگزارد گناهان پيش از رمضان وي آمرزيده
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نماز تراويح را در مسجد چند شب  آمده است كه پيامبر  كبه روايت از عايشه 
خواند و مردمان فراواني نيز پشت سر وي آن نماز را خواندند، سپس باقيمانده ماه رمضان 
را در خانه خواند و گفت: ترسيدم كه بر شما فرض گردد وبعداً شما نتوانيد آن را انجام 

ادن يعني در آن چند شب آن قدر مردم براي تراويح جمع شدند و رغبت نشان د«دهيد. 
نگران آن بود مردم آن را فرض تلقي كنند و بعداً از اداي آن عاجز شوند،  كه پيامبر 

آن حالت را ادامه  . و پيامبر»پس پيامبر آن را در مسجد ترك كرد تا بدانند سنت است
رفت و اين حالت در زمان خالفت ابوبكر  نمي داد يعني براي جماعت تراويح به مسجد

 ادامه داشت.  فت عمر خطاب و اوايل خال صديق 
بعدا عمر خطاب متوجه شد كه مردم در مسجد به صورت انفرادي و پراكنده نماز 

هاي  نفر كنار هم هستند لذا او اين دسته 3نفر  3نفر و  2نفر  2خوانند، و  مي تراويح را
فراهم آورد و او را به امامت  » ابي بن كعب«ي كوچك را بر ها جماعت پراكنده و

از تراويح مردم گماشت و بيست ركعت برايشان تعيين كرد، و اصحاب رسول بر آن نم
اجماع كردند و كسي مخالفت نكرد و بدين جهت چنين كرد چون ايمن بود كه ديگر 

 . »كنند نمي مردم آن را فريضه تلقي
نماز تراويح براي مردان و زنان هر دو سنت است. به روايت از عرفجة آمده است كه 

داد و براي مردان امامي و  مي به خواندن نماز تراويح در رمضان دستور علي حضرت 
 داد كه مرا به امامت زنان تعيين كرد.  مي براي زنان امام جداگانه اي قرار

نماز تراويح بعد از نماز عشاء و پيش از سنت وتر و به صورت دو ركعت دو ركعت 
رد. يعني بعد از نماز عشاء و پيش از شود، و وقت آن تا آخر شب ادامه دا مي خوانده

سنت وتر تا آخر شب هر وقت خوانده شود درست است. بهتر است كه با پيروي از 
به روايتي خزيمه و ابن حبان در (دو ركعتي).  4آن را هشت ركعت خواند ( پيامبر 

 : )صحيحشان از جابر آمده است كه

م  ثّهاّن ّرّ�عا�ف ّودل إَِّ ى « ُِ ّا ِِ م  ّّ ُِ  إِّل
ج  ِى ِِ دلهاِِقِّة ّْقّم  ّ�  ولى  ِى ّّ ّم دََّ

َى  ، ِّ  . »ِوَ
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ي رمضان) برايشان هشت ركعت تراويح و سنت ها شب در يك شب (از پيامبر «
وتر را به جماعت خواند و شب بعد مردم انتظار او را كشيدند كه نيامد برايشان جماعت 

 : )ي با اسناد حسن آمده استبه روايت ابويعلي و طبران(. »تراويح بگزارد

وّل دِب « ّ ِنى ّكعبف رّعى َّ
ى
وّل دِب إَِّ ى َّن ِ إه دلقٍّقّّة ّشٍ ٌأ قاّل: ّو  ا  ّاّ  ْ ّْهاّل: يا رّعى

ِآّن ّهَىّصاه ِِّصلَِک ّ ّّْصقٍّتى ِِ   دلهى
ى
ْ ِّ  ّ�ه 

ّ
ِِ ادِری قىق ّن إَِاّ ّ ّوٌ    َ ِ ؟ قاّل: ، ّ َّ

ى
ّن ذد  ّ يّا ْ ُِ

م  ّشْ ئاُ  هى َّ ِهضا ّولّم  َّة دل ، ًَّّْت عى ِ �ى َّ و 
ّ
 . »ثّهاِ�ّ ّرّ�عا�ف ّوْ

آمد و گفت: اي پيامبر خدا  (درماه رمضان) به خدمت پيامبر  ابي بن كعب «
امشب چيزي از من سر زده است. فرمود: چه چيزي اي ابي ؟ گفت: امشب زناني در 

خواهيم با تو و پشت سر تو نماز  مي توانيم قرآن بخوانيم، نمي خانه ام بودند و گفتند: ما
جماعت (تراويح) بخوانيم پس من و آنان هشت ركعت نماز (تراويح) و وتر را نيز بجاي 

. پس اين داللت دارد »چيزي نگفت، پس به صورت سنت رضا در آمد آورديم، پيامبر 
هشت ركعت خواند و بر مشروعيت فعلي و تقريري هشت ركعت تراويح (كه خودش 

آمده است كه  كابي نيز هشت ركعت خواند و او چيزي نگفت). و به روايت از عايشه 
جماعت (خواند.  نمي بيش از يازده ركعت در شب ها ماه در ماه رمضان و ديگر پيامبر 

 . اند) اصحاب صحاح آن را روايت كرده
نقل نشده است و اعتدال  ر و اما درباره قرائت قرآن در نماز تراويح چيزي از پيامب

در آن مطلوب است. نبايد امام چيزي بخواند كه بر نمازگزاران دشوار آيد بويژه در فصلي 
كوتاه است مگر اينكه خود نمازگزاران خواهان قرائت طوالني و بدان راضي  ها شب كه

اويح را آنقدر نماز تر گفت: همراه پيامبر  باشند كه امام آن را طوالني كند. ابوذر 
نرسيم و سحري را از دست بدهيم. بهتر است  »سحري«طوالني كرديم كه نزديك بود به 

كه در تمام ماه رمضان در نماز تراويح يك بار قرآن ختم شود تا مردم در طي ماه همه 
قرآن را شنيده باشند، و نبايد بيش از يك بار ختم، قرآن را قرائت كرد چون ممكن است 

 دشوار آيد.  كه بر نمازگزاران
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شود (ذكر و اوراد بعد از  مي آنچه كه بعد از نمازهاي فرض و سالم دادن گفته
 )سالم
سنت است كسي كه از نمازش فارغ شده و آن را به پايان برده است دست بر  -1

 پيشاني كشد و بگويد: 

بْ « مَّ أَذْهِ ، اَللّهُ يمُ حِ محنُ الرَّ ّ اهللاُ الرَّ دُ أَن الَ إِله إالَّ هَ ال أَشْ نِّی اهلَمَّ وَ نَ ـعَ زَ  . »حَ

دهم كه معبودي بجز خداي بخشنده و مهربان وجود ندارد. خداوندا غم  مي شهادت«
 . »و اندوه را از من دور ساز

. خداوندا غم و اندوه را »الَ إله إالَّ اهللا الرمحن الرحيم«يا دست بر سر كشيد و بگويد: 

عيف ثابت شده است اما اشكال ندارد و در از من دور ساز. هر چند اين ذكر از طريق ض
 شود.  مي فضايل اعمال و روايت ضعيف عمل

ال«سپس بگويد:  -2 تَ يا ذَ كْ بارَ المُ تَ نْکَ السَّ مِ المُ وَ لُهمَّ أَنْتَ السَّ لّ رامِ ـاَ كْ اإلِ اللِ وَ  . »جَ

خداوندا تو سالم و آرامش هستي و سالمتي و آرامش از تو است خير و بركت تو «
اصحاب صحاح جز بخاري آن را روايت (. »ن است اي شكوهمند و بخشايشگرفراوا
 . اند) كرده

بادتِکَ «سپس گويد:  -3 نِ عِ سْ حُ کَ وَ رِ كْ شُ کَ وَ رِ لی ذِكْ مَّ أَعنِّی عَ خداوندا مرا «. »اَللّهُ

 گفت: اي معاذ! تو را سفارش . چون پيامبر »ياري كن بر ياد و سپاس و حسن عبادتت

مَّ أَعنِّی«از تمام شدن هر نمازي اين ذكر را ترك نكني:  كنم كه بعد مي به روايت ( ...»اَللّهُ

 . )ابوداود و نسائي و ابن خزيمه و حاكم كه آن را صحيح دانسته است

يئٍ «سپس گويد:  -4 لِّ شَ لی كُ وَ عَ هُ دُ وَ هُ احلَمْ لَ هُ املُلْکُ وَ هُ لَ يکَ لَ ِ هُ ال رشَ دَ حْ الَ إِله إالَّ اهللاُ وَ

القَ  عُ ذَ نْفَ الَ يَ تَ وَ نَعْ طِیَ ملِا مَ عْ الَ مُ طَيتَ وَ لُهمَّ الَ مانِعَ ملِا أَعْ لّ . اَ يرُ نکَ اجلَدُّ ـْدِ دِّ مِ به جز اهللا «.  »جَ

نياز است، پادشاهي و ستايش خاص او است و او بر هر  بي معبودي نيست او يگانه و
تواند مانع آن باشد و  نمي چيزي توانا است. خداوندا چيزي را كه تو عطا كني كسي
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تواند آن را عطا كند، هيچ بخت و عظمت و ثروتي در  نمي چيزي را كه تو منع كني كسي
. »پيشگاه تو بندگان را بكار نيايد بلكه تنها عمل صالح و شايسته شان آنان را بكار آيد

 ااين ذكر راي  فريضه بعد از هر نماز گفته است كه: پيامبر  بن شعبه  ةچون مغير

 .)به روايت احمد و شيخين(. گفت مي
بعد از پايان نماز معوذات (قل هو اهللا  قل أعوذُ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس  -5

به من  گفت: پيامبر  بن عامر  عقبةيعني سه سوره آخر مصحف) را بخواند چون 

اود به جاي دستور داد كه بعد از هر نماز معوذتين را بخوانم، كه در روايت احمد و ابود
 معوذات آمده است. به روايت احمد و ابوداود و ترمذي و نسائي.  »معوذتين«

سوره بقره) را بخواند، چون  225الكرسي (آيه  آيةتواند بعد از سالم  مي نمازگزار -6

 گفته است:  پيامبر 

َّع ى  ِ « ه  َّ َّةف لّم  ل ف ّ ََىو ّّ ه  ُى  ِّ ِى ّ اى ِ ِِ  ِ
َى  آيّّة دل

ّ
ْ ِّ وِل دلّ ن قّ َّ ـ  ن اىاى و ّ� ـَّ هى َّ ن  

ّ
ْ ّّ . »ِة إِ

  .)رواه النسائی وابن حبان(

 بخواند همينكه بميرد به بهشت وارداي  فريضه الكرسي را بعد از هر نماز آية هركسي«

 ، و چون مرد مانع برطرفگردد مي شود تنها نيامدن مرگ مانع ورود او به بهشت مي
 .»شود مي

ِى « ِّ دّب اى َّ َِّا ّوّ�ّبّ دّب ثّلثاّ ّ ن ّع ّادّ  ثّلثاُ ّوثّل ِ َّ َِّا ّو ل ف ثّلثاُ ّوثّل ّّ ه  ُى  ِّ

َى ّاَايالى ّواِن ََّت    ِّ ِِ ّّ دب....سى َّ إِ  إِ
ّ
َىّم قاّل َّهاّم دلِهائِّة: ّ وّن.  ٌَ ّوَِْعى  َ ِ کّ ْ

ّوثّلثّا َِق 
 ِِ  ِ َِّا دّو   .)والشيخان رواه ابوداود( ».ِ ث ّم ّز

بار اهللا  33بار الحمدهللا، و  33بار سبحان اهللا،  33هركس پس از پايان هر نمازي  -7

هُ «شود سپس عدد صد را با  مي 99أكبر بگويد كه مجموعا  يکَ لَ ِ الَ إِله إالَّ اهللا وحدهُ الَ رشَ

لِّ شيئٍ قدير هُ احلَمدُ وهو علی كُ هُ امللک ولَ شود اگر چه  مي رزيده. تمام كند گناهان او آم»لَ

 به اندازه كف دريا باشد. 
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يا ده بار تسبيح (سبحان اهللا) ده بار حمد (الحمدهللا) و ده بار تكبير گويد، چون پيامبر 
  :گفته است كه 

ٌ  ّو  ن  يّعّهم ُِِا قّقٌٍم. قالوىد: ّو ا « َِ ها   ُى َّّة ّو ا ّاقَّالى دَّ
ّ
ها ْ ُِ  ّعقٍّ

َّ قَّاِن ّ ن  لاّه ّاص 
دُ، ُى  دُ ّعق  َّةف ّعق  َىو

 َ ل ف ّ  ّّ ه  ُى  ِّ ِى ِّ ى اى َه َّ ى ّلى ّوْ  ِهّا دّب ّوَىّمبه
ّ
ن  ت

ّ
ول دِب؟ قاّل: ْ ها يا رّعى

وّن ّوِ ائَّاِن ِّالقَاِن  َى َِقکّ ّخ هِالى ِ ائُّة ّْ
ّ
ىلى ّوت ِى دّب ّوَىّمبه َه َّ ى ِعکّ ْ َّ  َ ٍَّّت ّم

ّ
ّواِذد ْ

َى  ِاِن وّّخ
 
ل
ّ
ىود: ّوْ ؟ قال ِهائّّة ّعْهئّةف َّ ِ وّّخ

ا  ِّ ل
ّ
ِِ دلّوِم ّودلقٍّقِّة ْ  

ع ّهمى َّ م   يّمى
ّ
ِِ دلِهَدِن ّّْ هاِئّةف 

ّة ّكذد ّْل  ّّ ِىلى لا لَِِ  ِهٍىّذكه ّّ  ِِ انى  م دلٍَْه ّلّاإى
ّ
ها قّقٌٍم؟ قاّل يِّ ى ْ ُِ ِِ 

ّهمى ع  َّ ّكٍّف  ن 
ا، ّو�ّأٍَِ  ِعَ ّا ّ َا ِ 

ى
وَ هى اَّ

ى
َ و  هى َّ ّوه ى ى ّْل    .)بوداود والرتمذیأرواه ( ».ِ  ّهٍَى

رسانند و  مي را ادامه دهد او را به بهشتها  آن دو خصلت و خوي است كه هر كس«
را انجام دهند اندكند. گفتند: چيست يا رسول ها  آن هر دو آسان هستند، ولي كساني كه
هر يك از تسبيح و تحميد و تكبير را ده اي  فريضه اهللا؟ گفت: آنست كه بعد از هر نماز

بار ده بار بگويي، و چون به رختخواب رفتي يكصد بار تسبيح و تكبير و تحميد بگوئي 
آيد (چه  مي شود، ولي از نظر پاداش دو هزار و پانصد بار به حساب مي بار 250كه جمعا 

پانصد عمل هر عمل نيك يك به ده است) كداميك از شما در شبانه روز دو هزار و 
دهي؟ گفتند: چگونه عامالن بدان اندكند؟ فرمود: شيطان به  مي زشت و ناشايست انجام

 آورد در نتيجه آن اذكار را مي كند و نيازها را به ياد او مي هنگام نماز انسان را وسوسه
كند و خواب او را فرا ميگيرد و از  مي گويد، و به هنگام خواب نيز او را وسوسه نمي

 .»ماند مي فلگفتن غا

الَ إله إالَّ اهللاُ وحده ال رشيک له له «و سنت است كه بعد از نماز مغرب ده بار بگويد: 

لِّ شيئٍ قدير به جز اهللا هيچ معبودي «. »امللک وله احلمد بيده اخلري حييی ويُميتُ وهو علی كُ

و شريك است و پادشاهي و ستايش تنها از آن او است و خير و زندگي  بي نيست او
 .»مرگ تنها در دست او است و او بر هر چيزي توانا است

 گفت:  چون پيامبر 
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» 
 
ّلِ  دل ّّ قّ ى ِ ن    ّ َ ّصِّف ّو�ّث ِإّ ِر َّ ن  

ّ
ّّ دلقّ ـّ ن  قّاّل ّ�َ ّم ْ ّ إِ

ّ
 إَِ

ّّ  ِِ ِ ِِِ  ّودلّصَ  ّالى ـّ ّه  ى وّل 
ى دل

ّ
ى َ

ّ
�ّك َ  ـ  ّّ ّكِ

 
ى دل

ّ
ق كى ّوَ اى ٍَِّ ـهى ه  ِّ 

 
ّ ـِالِ دل ٌِ ّعق  َّ  ف قِّاي ه  ُى و ّمّ  ُى ى �ى ِل ّو�ىِهٍتى ّو ّخ  

ى  ى ّعق 
ّ
َ َّ ِْ ى ّعْهئّا�ف ّورى َ  ى ّعق  َّ ٍِّت   َى َّا�ف ّو َّ ى ّل مه ّودِلّا ف ّعق  ى ِِمى

ّ
َِّب َ د�ف كى ِّ ّم

 ّْ زدُ ِ ّن دل  ِ ولف وِّل ِى
 َ ه ّ  ُى زدُ ِ ن    ِ ا�ف ّوّ�َّت  ِل ّّ ّّ ّاّر  ى إِ

ِر�ى بف يىا 
 َ ّ ِِ ّم  ٍِم ّولّم  ّ�ِ ِّ ِّ اِن دل َّ  ٍ

ّم ِمّها قّاّل  َّ  ْ
ّ
ولى ْ هى َّ قى ى  َى  ِ َّ ُل  ّى ّّ ّر ّهُل إِ َّ ِم دّساِإ  َّ  ْ

ّ
 . )رواه أمحد(. »دلقه ّ  ّوّ�ّن ِ ن  ْ

هُ «هر كس بعد از نماز مغرب و صبح ده بار « دَ حْ ـهُ وَ هَ إِالَّ اللَّ هُ الْ الَ إِلَ هُ لَ يكَ لَ ِ لْكُ ـالَ رشَ مُ

هُ الْ  لَ هِ الْ ـوَ دُ بِيَدِ مْ يرٌ ـحَ ءٍ قَدِ ىْ لِّ شَ ىلَ كُ و عَ هُ يتُ وَ مِ يُ ْيِى وَ ُ حيُ ريْ را بگويد، در برابر هر بار ده  »خَ

شود و ده  مي حسنه وعمل نيك برايش نوشته و ده عمل بد از دفتر اعمالش محو پاك
هاي  ناپسندي در امان و از شيطان رانده شده (وسوسه درجه بر منزلت او افزوده و از هر

تواند او را هالك كند، و  نمي شيطان) به دور خواهد شد، و هيچ گناهي مگر شرك به خدا
عمل او بر عمل هر كس برتري خواهد داشت مگر كسي كه مانند او رفتار كند و بيش از 

 .»او اين ذكر را بگويد يا ذكر بهتر از او بگويد
روايت كرده است. و همچنين سنت است  »بيده الخير«ي هم مانند آن را بدون و ترمذ

نَ النَّارِ «كه بعد از نماز صبح بگويد:  نِى مِ رْ مَّ أَجِ خداوندا مرا از آتش دوزخ در امان « »اللَّهُ

أَلُكَ ال«هفت مرتبه. و بعد از نماز مغرب هفت بار بگويد:  »دار مَّ إِنِّى أَسْ نَّةَ ـْاللَّهُ مَّ جَ اللَّهُ

نَ النَّارِ  نِى مِ رْ خداوندا از تو بهشت را مسئلت دارم و مرا از آتش دوزخ در امان « .»أَجِ

 گفت:  . چون پيامبر »دار

» َّ ِِ ِ ّن دّساِر ّعَ 
 ِ ِّ

ّ
ّم ْ ُى ّلادُ ِ ّن دّساِإ: دلقّ

ّ
ن  َىّمقهّم ْ

ّ
م  ّ�َ ّم ْ ِّ ّههى قٍّ ّت دلّصَ  ّّ إِّذد 

د�ف ّْ�ِ  ِّ ِمّك ّذلِّك ّكَّّب دلقّ ّم قٍّ ّت ـّ َّّك إِن  ِ ّت ِ ن  يّو  ّّ  ِ ّن دّساِر، ّواِّذد 
ّودردُ ِّ ّم لّّك  ّّ َّ ّو  ى ّع

 
 
ىّك دلـدل ل

ّ
أ ع 
ّ
ّم إِ�ه ْ ُى ّلادُ ِ ّن دّساِإ: دلقّ

ّ
ن  َىّمقهّم ْ

ّ
م  ّ�َ ّم ْ ِ ِِّ  ّههى َّ ـ  ّه ِِ ِ ّن ـَّ

 ِ ِّ
ّ
ّم ْ ُى ّة دلقّ

َِّك َِق ّك ّكَّّب دلقّ  دّسارِ 
د�ف ّْ�َِّّك إِن  ِ ّت ِ ن  ّل قّ ِّ َّ ّم ّودردُ ِ ّن دّسارِ ـّعَ  ِّ ّم لّّك  ّّ َّ ّو  .» ى ّع

 . )رواه أمحد وأبوداود(
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مَّ هرگاه نماز صبح را خواندي پيش از آنكه با كسي حرف بزني هفت بار بگو: « اللَّهُ

نَ النَّارِ  نِى مِ رْ نويسد، و  مي ز بميري خداوند براي تو امان از آتش دوزخ را. اگر آن روأَجِ

مَّ إِنِّى «هرگاه نماز مغرب را خواندي پيش از آنكه با كسي حرفي بزني هفت بار بگو:  هُ اللَّ

أَلُكَ ال نَ النَّارِ ـْأَسْ نِى مِ رْ مَّ أَجِ نَّةَ اللَّهُ كه تو اگر همان شب بميري خداوند براي تو امان از  »جَ

 .»نويسد مي را آتش دوزخ
 : )گفت مي خواست برگردد مي چون از نماز صبح به روايت ابو حاتم پيامبر (

» َِ ا ّ ّعا ُّ ِّ دلِّأل ِهٍ َِ اى� ٍّا   ِ ِق  ّ
ّ
ِِِ ّوْ

م 
ّ
ّهةى ْ ّو ِعص  ُى  ِِ

ّ
َِ ِايِإّ دِ   ِ ِق  ّ

ّ
ّم ْ ُى ّم ، دلقّ ُى دلقّ

وذى  عى
ّ
ّك ّوْ َِ وذى ِِِِّضاّ  ِ ن  ّعّخ عى

ّ
ِه ْ ٍ ّت  إِ َّ  َ

ّ
َّ لِّها ْ  ّ اَِ

ّ
وذى ِِّك ِ َ ّك ّ عى

ّ
َِّك ّوْ ّه وِّ  ِ ن  َِه   ِ ِِّع

َى ّذد دل ِّ  َ َّ  
ّ
ّي لِّها ّ َّع ّت ّوّ َِ ع    ى

ّ
اه ِ َ ّك دلـ  ّوّ اّ ـ  َّ َُّ« 

خداوندا دينم را اصالح كن كه پاكي و پاكدامني من در آن است و دنيايم را اصالح «
اي. خداوندا از خشم تو به خرسندي و رضاي تو  ن قرار دادهكن كه زندگي من را در آ

برم. چيزي  مي برم و از تو به تو پناه مي پناه ميبرم و ازغضب تو به عفو و گذشت تو پناه
 تواند مانع آن باشد و چيزي را كه تو مانع شوي كسي نمي را كه تو عطا كني كسي

ي در پيشگاه تو بندگان را بكار نيايد تواند آن را عطا كند، هيچ بخت و عظمت و ثروت نمي
 . »جز عمل صالحشان

 تفاوت دارد )زن در چند چيز با مرد (در نماز
رود مستحب است كه پشت و گردن را به صورت كشيده  مي براي كسي كه به ركوع

 كرد تا جايي كه اگر آب روي پشت مبارك وي ريخته مي چنين نگه دارد، چون پيامبر 
امام شافعي گفته است كه: نمازگزار در ركوع بايد سر و گردنش را  ايستاد. مي شد مي

موازي با پشت خود قرار دهد و پشتش را خميده نكند و ساقهاي پا را راست نگه دارد و 
سرش را تكان ندهد همچون خري كه در زير بار سنگين سرش تعادل ندارد، چون در 
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ان و مردان است و در آن با هم حديث از آن نهي شده است. اين مقدار مشترك بين زن
 اختالف ندارند، و اما آنچه زنان با مردان در آن اختالف دارند چند چيز است: 

را از پهلويشان دور نگه دارند، چون  ها آرنج در ركوع براي مردان سنت است كه-1
اين مطلب را روايت كرده است، ولي زنان  ككرد، و عايشه  مي در ركوع چنين پيامبر 

 چسبانند. مي كنند و به پهلو مي يشان را اندكي جمعها آرنج ي اينكه بهتر پوشيده شوندبرا
وقتي كه  دهند، چون پيامبر  مي را جدا از پهلو قرار ها آرنج مردان در سجده نيز -2

شد. به  مي كرد تا اينكه سفيدي زير بغلش ديده مي را باز ها دست رفت آنقدر مي به سجده
 كنند كه بهتر پوشيده شوند.  مي زنان بازوان و دستان خود را جمع روايت شيخين. ولي

دهند، چون روايت  مي مردان در سجده شكمشان را باالتر و با فاصله از ران قرار -3
رفت آنقدر بين شكم و رانش فاصله بود كه بزغاله  مي وقتي كه به سجده شده پيامبر 

لم و ابو داود، در حاليكه زن بايد خود را كوچك ميتوانست از آن عبور كند. به روايت مس
 جمع كند تا پوشيده بماند. 

مردان در نمازهاي جهري و آشكار بايد قرائت را آشكار كنند همانطور كه قبال  -4
بيان شد، اما اگر زني براي زنان ديگر نماز جماعت بخواند يا خود به تنهايي نماز 

شند با صداي بلند و آشكار نماز صبح و مغرب بخوانند، اگر مردان بيگانه حضور نداشته با
خواند ولي آهسته تر از حالت جهري مردان، و اگر مردان بيگانه حضور  مي و عشاء را

 خواند.  مي داشته باشند با حالت سري
مردان در نماز اگر نياز به تنبيه امام يا برحذر داشتن و آگاه نمودن شخص نابينا از  -5

گويند، ولي زنان بدين منظور بجاي تسبيح  مي »سبحان اهللا«اشند خطر و امثال آن داشته ب
 گفت:  زنند، چون پيامبر  مي با صداي بلند كف

ا ِ « ٍ ى لِقَْه ِِ ّت إِّلِ  ّواَِّها دّقص 
ِّ ِّ دّق َّ ِ  ّْ�َِّ ى إِذد ّع َه َّ

لَِِ  ّْقْى ّّ رواه ( »ّ ن  َاِّ ى ّشٍ ٌأ ِ 

 .)الشيخان
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چيزي رسد بايد تسبيح، تنبيه و اعالم را انجام دهد، چون شخص هركس را در نماز «
 . »شود، و تصفيق و كف زدن از آن زنان است مي و ملتفت گردد مي آگاه
: اگر در نماز براي يك نفر چيزي پيش آمد بگويد: )در روايت بخاري آمده است(

و كف زدن  و بايد قصدش از اين تسبيح آگاه نمودن طرف باشد. تصفيق »سبحان اهللا«
زنند و اگر به  مي براي زنان است، بدينگونه كه با كف دست راست بر پشت دست چپ

 علت تكرار سبب، تصفيق نيز مكرر شد اشكالي ندارد و همچنين تسبيح. 

 عورت مردان و زنان
عورت مردان خواه آزاده يا برده بايد پوشيده باشد، و آن مابين ناف و زانو است. چون 

  گفت: پيامبر 

ّ دلّسّ « َّا  ّر ى ِهٍّها  ّعو 
 
ّرَِِ  ّودل  ّعو 

ّ
ِ  إَِ ّى ِّ ّلى ّّْل ّ�َ 

ّ
و  ْ

ّ
َ ّالى ْ َّ ّ َّ ى 

ّ
م  ْ إى ّلاى

ّ
 ِ ّواِّذد ّزّوّج ْ

َّةِ  ك  ِّ   .)أخرجه البيهقي( »ّودل

در آورد يا به ازدواج اش  هرگاه يكي از شما كنيزش را به ازدواج بنده و برده«
يز به عورت برده يا مزدور نگاه كند، و عورت عبارت است از ما بين مزدورش، نبايد كن

 . »ناف و زانو
 گفت:  »جرهد«به  و چون پيامبر 

ِخّذ ّعوّر ٌ « ِّ ّف ِّْخّذ ّ ّْ�ِّن دل  .)رواه الرتمذی( »َى

 . »رانت را بپوشان چون ران مرد جزو عورت است«
 گفت:  الب به علي بن ابيط . و چون پيامبر )به روايت ترمذي(

 ّ ٍهتف «
ّ
ٍّ  ّوّ  ِّْخِذ 

ّ
ِ  إَ ّى  َ�ّ 

ّ
ِز  ِّْخّذ  ّوّ

 �ىب 
ّ
 . )رواه أبوداود وابن ماجه واحلاكم(. »ّ

 .»رانت را آشكار و كشف نكن و به ران مرده يا زنده نگاه نكن ،اي علي«



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد اول)   186

به  ها آن بايد دانست كه خود ناف و زانو جزو عورت نيستند اگرچه پوشاندن بعضي از
جهت تحقق پوشش كامل عورت واجب است، چون چيزي كه اتمام واجب بر آن 

 متوقف باشد آن نيز واجب است.
مگر چهره و دو كف دستان در نماز  باشد مي ي بدنشها اندام و عورت زن آزاده تمام

 :فرمايد مي و طواف خانه كعبه و احرام، چون خداوند

َها﴿ �و
َ
� ٰ و ٱ ََ ِِ َّ  ٰ ۡزَ�

َ
آءِ قُل ّ�ِ ََ ِ ََِ� َعلَۡيِهّن ِمن َجَ�ٰبِيبِِهّنۚ َ�ٰسَِك  سُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِجَك َوَ�َناَُِك َوُ ۡۡ يُ

ََ يُۡؤاَۡ�نَ  ن ُ�ۡعَرۡيَن ََ
َ
ۡدَ�ٰ َ

َ
 ].59األحزاب: [ ﴾َ

اي پيامبر! بگو به زنانت و همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان كه: بر خود چادر و «
است براي آنكه شناخته شوند (كه زنان آزاده و پاكدامنند روسري بكشند و اين نزديكتر 

 .»در نتيجه كسي مزاحم آنان نشود) و آزار نبينند
 چهره و صورت و كف دستان مطلقا جزء عورت نيست اگر چه نگاه به اند: برخي گفته

 :فرمايد مي هم حرام است. چون خداوندها  آن

ّٓ َما ظَ ﴿ ِ يَن زِ�نََتُهّن ِ ِۡ َٓ ُ�ۡب  ].31النور: [ ﴾َهَر ِمۡنَهاَو
زنان محل زينت و آرايش خود را آشكار و مكشوف نكنند مگر آنچه كه خود پيدا «
 . »است

مقصود از قسمت پيدا در اين آيه چهره  اند: گفته كو عايشه  ممفسران و ابن عباس 
كه لباس نازك  به اسماء دختر ابوبكر  و صورت و كف دستان است، چون پيامبر 

 ده بود گفت: پوشي

ِ  ّو « ُِ شاّر إَِ وّّ
ّ
 ُذد وُّذد ّوْ

ّّ
ی ِ َُا إِّ ن يِى

ّ
ّم ْ ِ�ّ 

ّ
 ى دلٍّ ّض ّ

ّ
ْ  ِ ِت دَ ِّ ها ى إِذد ِّقّ ع 

ّ
يا ْ
 ِ  ٍ ِّ  .»ّك
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رسيد حالل نيست كه غير از اين  -سن بلوغ –هرگاه زن به حالت حيض  ،اي اسماء«

 . )8F1(»كرد دو موضع او ديده شود اشاره به چهره و كف دستان
و اما درباره حد عورت كنيز و جاريه (زنان برده) دو نظر هست: اول آنست كه او 

 حكم مردان را دارد، چون به اجماع سر او جزء عورت نيست، زيرا عمر بن خطاب 
 اي فالني«كنيز آل آنس را كه سرش را پوشيده و بر خود چادر انداخته بود زد و گفت: 

بديهي است كسي كه سرش عورت نباشد  »شباهت داشته باشي؟ خواهي به زنان آزاده مي
عورت او مانند مردان مابين ناف و زانو است. اين ديدگاه از ديدگاههاي ديگر صحيح تر 

شود از قبيل سر  مي ي او كه در حال خدمت كردن پيداها اندام است. نظر دوم: آنست كه
و كار كردن احتياج به كشف آن و گردن و بازو و ساق پا عورت نيستند چون در خدمت 

 .باشد مي عورتها  آن برايش دشوار است پس غير ازها  آن دارد و پوشيدن

 كند مي چيزهايي كه نماز را باطل
 كند:  مي يازده چيز نماز را باطل

سخن گفتن عمد به گونه اي كه صالحيت خطاب با آدميان داشته باشد خواه اين  -1
 »بر پا نايست يا بنشين«داشته باشد، مانند اينكه بگويد: سخن عمد به مصلحت نماز تعلق 

آمده است به روايت ها  آن و خواه در جهت مصالح نماز نباشد، چون در صحيحين و غير
زد تا  مي يم و هركس با دوستش حرفگفت مي از زيد بن ارقم كه گفت: ما در نماز سخن

 :اين آيه نازل شد

ِ َ�ٰنِتَِ� ﴿ ّ َِ  ].٢٣٨ة: البقر[ ﴾٢َوقُوُمواْ 
 .»ساكت و آرام با خشوع و خضوع و حضور قلب) در پيشگاه خدا بايستيد«(

و به دنبال آن به ما دستور داده شد كه سكوت كنيم و از سخن گفتن در نماز نهي 
 شديم. 

                                                 
 اند. مصحح اين حديث ضعيف است. و بسيار زياد از علماي حديث بر ضعيف بودن آن حكم كرده -1
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 : )گفت روايت شده كه پيامبر  و در صحيحين و غيرآنها از ابن مسعود (

»  ِ ْى ّ ِِ دلّصلِ  ل  . »لُ إِّن 
نماز خواندن خود مانع سخن گفتن است، يعني كاري است كه با سخن گفتن «

 .. »سازگار نيست بايد دل به نماز مشغول باشد
به معاويه بن حكم سلمي كه در نماز جواب عطسه كسي را داده بود  و پيامبر 

 گفت: 

ِم دساِّإ « َّ ِى ٍُْا ّشٍ ٌأ ِ ن   َِ ى ّوقِّدّ  ى  إِّن ُِذلِ دلّصل  ّ يّصقى
 َ ِى ّودّق ٍ ِ  َ ّ دلتّ َِ إَِّها 

آنِ   ِ   .)أخرجه مسلم( »دلهى

گمان نماز  بي به راستي در اين نماز هيچ چيز از سخنان مردم، شايسته گفتن نيست«
 .»عبارت است از تسبيح و تكبير و قرائت قرآن

عدم علم به حكم اگر كسي از روي فراموشي و نسيان يا به علت تازه مسلمان بودن و 
نماز و حرام بودن سخن گفتن، در آن سخن گفت يا بدون قصد و اراده سخني از وي سر 

چون مرتكب  شود نمي زد يا خنده بر وي غلبه كرد، نمازش در همه اين احوال باطل
 گفته است:  تقصير نشده است، و پيامبر 

» ِِ ٍانى ّو ا دعَىَ  َ  ّودلْه
ى
أ َّ ّ أل دَّ

ى
َّ ّعن ْ ِْ ود ّعقٍّ  ِ رى   .)رواه الطربانی فی الكبري( »ُى

قلم تكليف از امت من در حال خطا و فراموشي و چيزي كه بر آن مجبور شوند و «
 .»اختياري نداشته باشند برداشته شده است

و به علت حديث معاويه بن الحكم كه از روي ناآگاهي و عدم علم به حكم نماز 
و بود دستور نداد كه نمازش را اعاده كند. اگر كه ناظر حال ا سخن گفت، و پيامبر 

هرچند در اين دو  شود نمي سرفه و عطسه بر كسي غلبه كند و فشار بياورد، نمازش باطل
حال حرفي نيز بر زبانش جاري گردد، چون در آن تقصيري ندارد. در گلو صاف كردن و 

ن قولي نماز را كه تواند يك رك نمي تنحنح كردن نيز معذور است، چون اگر چنان نكند
خواندن فاتحه و تحيات وتشهد است انجام دهد پس گلو صاف كردن اشكالي ندارد. اما 
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گلو صاف كردن براي اينكه قادر به جهر خواندن باشد معذور نيست چون جهر خواندن 
نماز هم حكم جهر را دارند پس براي قرائت سوره  هاي سنتسنت است نه فرض، ديگر 

ها  آن نوت تكبيرات انتقال تنحنح و گلو صاف كردن جايز نيست، چونبعد از فاتحه و ق
 ضرورت ندارند براي نماز به خالف تحيات و قرائت فاتحه.

كند، و دليل آن اجماع است و به عالوه  مي حركات زياد و پي در پي نماز را باطل -2
ين گونه كه گاهي زند ولي اگر عمل متوالي نباشد بد مي عمل كثير و زياد نظم نماز را بهم

حركت و ساكت بماند و طمانينه اي داشته باشد سپس گاهي ديگر  بي بردارد و بعد اندكي
 ، و همچنين عمل و كار اندك نيز نماز را باطلشود نمي بردارد، بدين منوال نمازش باطل

كند چون بهرحال عمل اندك مورد نياز است و از آن چاره اي نيست، و عالوه بر آن  نمي
ن بر يك حالت دشوار است، به خالف سخن گفتن كه پرهيز از آن دشوار نيست پس ماند

 مبطل است. 
. درباره دست زدن به شود نمي شود ولي با يك گام باطل مي لذا با يك كلمه نماز باطل

به روايت (. »اگر چنين كردي يك بار باشد«سوال شد گفت:  سنگ ريزه از پيامبر 
 . )مسلم

 تواني مانع عبور كسي شوي كه از حريم نماز تو مي داد كه در نماز دستور و پيامبر 
با دست خود در  گذرد و به كشتن مار و كژدم نيز در نماز امر كرده است، و او  مي

را از طرف چپ به طرف راست منتقل كرد و او را چرخانيد، و  منمازعبداهللا بن عباس 
نيز  ر كرد و تكان داد، و به جابر را از محل سجده دو كدر سجده نماز پاي عايشه 

درنماز اشاره كرد، و همه اين افعال در حديث صحيح آمده است. شرط عملي كه نماز را 
كند آنست كه فراوان نباشد و اگر فراوان باشد مانند يك جهش بزرگ و بلند،  نمي باطل

 كند چون با نظم نماز منافات دارد.  مي نماز را باطل
ات اندك و خفيف مانند حركت دادن انگشتان براي خاراندن بايد دانست كه حرك

محلي اگرچه زياد و متوالي هم باشد براي نماز زياني ندارد، چون اخالل به هيأت و 
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رساند و مانع خشوع و حضور قلب نيست، اما اگر سه بار  نمي شكل و بزرگداشت نماز
شود، مگر اينكه  مي كف دست خود را بر بدن بمالد و آن را خارش دهد نمازش باطل

بيماري گر و امثال آن داشته باشد كه نتواند از آن خودداري كند كه در آن صورت معذور 
 است. 
كند  نمي كند، فرق مي وضويي خواه عمدي و خواه سهوي باشد نماز را باطل بي -3

 گفت:  بدون اختيار اين حالت حادث شود يا خير. چون پيامبر 

م  « إى ّلاى
ّ
ا ْ َّ لَّ ى  إِّذد ّْ ّّ ىِعا  

 
، ّول

 
َّّوّّضأ ، ّْقٍ  َّ ّصِف    .)واه أبو داود(ر »ِِ دلّصلِ  ّْقٍ 

هرگاه بادي از كسي در نماز خارج شد وضوي مجدد بگيرد سپس نمازش را اعاده «
 . »كند

. و اجماع بر آن منعقد است در غير )و ترمذي گفت: اين روايت حسن است(
 خارج شود. صورتيكه بدون اختيار از وي 

پديد آمدن نجاست و ناپاكي و پليدي بر روي بدن يا لباس يا محل نماز خواندن  -4
در نماز مبطل نماز است، چون پاكي بدن و جامه و لباس و محل واجب است همانطوري 
كه در پيش گفته شده است. اگر چيزي ناپاك روي بدن يا لباس يا محل نماز افتاد و فورا 

. و خال كوبي حرام است چون از آن نهي شده شود نمي ازش باطلآن را دور ساخت نم
است و برطرف كردن و ازاله آن اگر موجب ضرري نشود كه تيمم را مباح كند واجب 
است، و اگر خوف چنين ضرري باشد برطرف كردن و ازاله آن واجب نيست، و نماز و 

اپاك درمان و مداوا امامتش هم صحيح است. اگر كسي زخم خود را با دارو و درمان ن
كرد، يا با نخ ناپاك بخيه زد، يا جاي را در بدن خود شكافت و خون در آن جمع شد 
مانند تخته بند يا استخوان نجس، بيرون آوردن و بيرون كشيدن آن واجب نيست و 

 نمازش صحيح است. 
شود چون ستر عورت در نماز واجب  مي كشف عورت در نماز موجب بطالن آن -5

شود و اگر باد عورت را كشف  مي س اگرعمدا عورت را كشف كند نمازش باطلاست، پ
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، و شود نمي كرد و فورا ستر عادت شد و پوشش به جاي خود برگشت نمازش باطل
 همچنين اگر بند شلوار گسست يا تكمه لباس باز شد و فورا آن را برگرداند نمازش باطل

 . شود نمي
است، مثل اينكه نيت بيرون آمدن از نماز كند، تغيير دادن  نيت هم مبطل نماز  -6

چون شرط نيت آنست كه تا پايان كار باقي بماند پس اگر باقي نماند نيت از بين رفته 
شود. و همچنين اگر در اثناي نماز نيت فرضي را به فرضي ديگر  مي است و نماز باطل

خواند پس سالم داد تا  مي منتقل سازد. اگر كه در حال برگزار شدن است و او تنها نماز
آن جماعت را در يابد صحيح است. اما اگر فرض را به نماز سنت معيني تغيير داد مانند 

 دو ركعت ضحي صحيح نيست. 
چون آن نياز به تعيين كردن دارد، و همچنين اگر تصميم و عزم به قطع نماز گرفت 

امه و استمرار داشته باشد، شود چون الزم است كه نيت تا پايان نماز اد مي فورا نماز باطل
شود. ليكن اگر ترديدي در  مي و اگر شك كند كه آيا باطلش كند يا خير نيز نمازش باطل

آيد  مي خاطرش عارض شد آن گونه كه براي شخص موسوس و داراي وسوسه پيش
 . شود نمي نمازش باطل

 كند. مي اطلپشت كردن به قبله يا اندكي از قبله منحرف شدن بدون عذر نماز را ب -7
چون براي صحت نماز روي به قبله بودن شرط است زيرا هرگاه براي صحت امري 

، و باشد مين شرطي در نظر گرفته باشد و آن شرط تحقق نيابد، طبعا آن امر نيز صحيح
 صحت نماز مشروط به روي كردن به قبله است. 

شود پس نماز به  مي باطلها  آن خوردن و نوشيدن، زيرا وقتي كه روزه با – 9و  8
شود، و به عالوه انجام اين دو عمل اعراض از نماز  مي باطلها  آن طريق اولي بوسيله

شود چون مقصود از عبادات بدني تجديد و افزايش ايمان و ايجاد معرفت قلبي  مي تلقي
و بازگشت به اهللا است، و خوردن و نوشيدن با اين مطلب تناقض دارد (چون عملي است 

و براي بدن). اگر كسي از روي فراموشي يا از روي عدم آگاهي از حرام بودن  صرفا بدني
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خوردن و نوشيدن فراوان باشد در هر صورت مبطل نماز است، چون نماز داراي افعال 
زند، به خالف روزه كه چنين  مي منظم است و خوردن و آشاميدن زياد اين نظم را به هم

شود  مي وردن و نوشيدن كنند نيز نمازش باطلنيست. اگر كسي را درنماز وادار به خ
 آيد.  مي چون اين عمل به ندرت پيش

كند، چون اين عمل منافي با روح عبادت  مي قهقهه اگر عمدي باشد نماز را باطل -10
است، به خالف كسي كه مغلوب خنده شده و اختيار را از دست داده است. خنده و 

و حرف از آن ظاهر شود و اگر كمتر از دو حرف كند كه د مي قهقهه وقتي نماز را باطل
 . باشد مين باشد كالم نيست و مطبل نماز

مرتد شدن نيز موجب بطالن نماز است خواه به وسيله فعل باشد، مانند سجده  -11
براي بت يا به وسيله قول، مانند تثليث مسيحي يا به وسيله اعتقاد باشد مانند اعتقاد به 

 شود.  مي مه اين احوال فورا شخص كافر و نمازش باطلعدم وجود اهللا كه در ه
بايد دانست كه يكي از مبطالت نماز تخلف و جا ماندن مأموم است از امام جماعت 
در دو ركن فعلي و از روي عمد، مثل اينكه در ركوع و برخاستن از آن از امام جا بماند، 

بهرحال اختالف فراوان  و همچنين تقدم مأموم بر امام بر دو ركن از روي عمد، چون
خواهد شد. و همچنين بلعيدن خلط دماغ كه از دماغش پايين آمده و بتواند آن را دور 

 دور نياندازد مبطل نماز است. آن را  اندازد اما

 سجده سهو و اسباب آن
سهو در زبان عربي به معني فراموش كردن چيزي و غفلت از آن است، و در اصطالح 

ت در نماز كه خللي در آن به وجود آورده است و سجده سهو به فقه غفلت از چيزي اس
منظور جبران اين خلل مشروع شده است. خواه نماز فريضه باشد و يا نماز سنت برابر 

 قول معتمد. 
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 گيرد و ضابطه آن چيست؟ مي قت صورتسجده سهو چه و
اضافي سجده سهو وقتي است كه يك عمل نهي شده در نماز صورت گيرد، مانند قيام 

يا ركوع و سجود و نشستن در غير محل خودش از روي سهو نه عمد، يا ترك چيزي كه 
به انجام آن دستورداده شده است، مانند ترك ركوع يا سجده يا قيام يا قعود واجب يا 
ترك قرائت واجب يا ترك تشهد واجب كه بعد از انجام و تدارك آنچه كه تركش كرده 

 برد. مي است، سجده سهو
شود  مي دهد و نمازش كامل مي در حين نماز بيادش آمد عمل ترك شده را انجام اگر
يابد، و اگر بعد از سالم دادن بيادش آمد و زياد طول نكشيده بود (كه عرفا  مي و پايان

دهد و  مي كند و از نو انجام مي انصراف كلي تلقي شود) آنچه را كه ترك كرده جبران
 زمان طوالني گذشته بود و بيادش آمد نماز را مجددابرد، و اگر مدت  مي سجده سهو

 خواند. در باره ميزان و معيار زمان طوالني دو نظر وجود دارد:  مي
 الف: ميزان و معيار عرف و عادت مردم است كه آن را زياد و طوالني تلقي كنند. 

ب: مدت زمان آن قدر گذشته باشد كه بيش از وقت خواندن يك ركعت نماز باشد، 
 .گردد مي نين وقتي طوالني محسوبچ

كند كه بعد از سالم دادن حرف زده و از  نمي اگر مدت طوالني نگذشته باشد فرقي
مسجد و محل نماز بيرون رفته و از جهت قبله برگشته باشد يا خير چنين نكرده باشد. و 
 اين وقتي است كه به عمل ترك شده يقين حاصل كند. اما اگر بعد از سالم شك حاصل

كرد كه ركني يا ركعتي را ترك كرده يا خير؟ در اين صورت چيزي بر وي الزم نيست و 
نمازش صحيح است. ولي اگر در اثناي نماز و پيش از سالم شك كرد او بايد بنا را بر 

 گفت:  يقين بگذارد و شك را كنار نهد و برابر اصل عمل كند. چون پيامبر 

لَِ « ّّ  ِِ م   إى ّلاى
ّ
ِ إِّذد ّشّك ْ

ّب 
 
ّك ّول ّْ ُِ دل ِّ  َ ّ َُّعا، ّْقٍ  ر 

ّ
م  ْ

ّ
ّا ثّلثُا ْ ّّ ِر ّإم   ِ  ّْقّم  يّا 

عُ   ِ ّ�َّا ّش َّ ا  َُ ّ ّخ  َِ ّن  َّ قهّم، ّْ�ِن   َّ ى ن   
ّ
الٌِا ّ�َ ّم ْ ّّ ّو  ُى ِ ّو

ّاّ�ا   َ اى ّع َى  َ ّ تٍّ ّهّن، ّو  ا، ّمّ ّ ا دع 
 َّ�ّ َّ  َِ َّ ر 

ّ
ّا ّ�ّهاّم دأل ّّ انِ ّواِن   َّ  ٍ ّْ ٍُها لِق َِ  ِ   .(رواه مسلم) ».ا َّ
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دانست كه چهار ركعت  نمي هرگاه يكي از شما در نماز برايش شك حاصل شد و«
خوانده است يا سه ركعت، شك را رها كند و به آنچه كه يقين است عمل كند (سه 

گذارد و  مي ركعت يقيني است و چهار ركعت مورد شك است پس بنا را بر سه ركعت
برد كه اگر پنج  مي خواند) سپس بيش از سالم دادن دو سجده سهو مي ت چهارم راركع

آورند و اگر  مي ركعت خوانده بود اين دو سجده نمازش را به صورت شفع و جفت در
آن ركعت اتمام چهار ركعت بود آن دو سجده به خاطر مخالفت با وسوسه شيطان و نا 

 . »اميد كردن او است

 باشد مي م و منفرد هر دوسجده سهو براي اما
اما مأموم اگر مرتكب سهو هم بشود نيازي به سجده سهو ندارد، چون امام سهو او را 

دارد. هرگاه مأموم در حال خواندن تشهد يقين حاصل  مي تحمل كرده و از دوش او بر
كرد كه ركوع را ترك كرده يا فاتحه را در ركعتي نخوانده و سهو كرده يا دراين مورد 

ن ندارد بلكه شك كرده است، وقتي كه امام سالم داد او بايد سالم ندهد و يك ركعت يقي
ديگر بخواند و سالم دهد نيازي به سجده سهو ندارد، و چون اين شك در حال اقتداي به 

 افتد.  مي امام برايش پيش آمده است، امام آن را تحمل نموده و از دوش او

 ابعاض نماز
ي كه درمتن اصلي نماز نيستند، مانند تشهد اول و هاي سنتابعاض نماز عبارتند از 

در تشهد اول و مانند قنوت در نماز صبح و قنوت در وتر در نيمه  صلوات بر پيامبر 
گردند و  مي دوم رمضان. اين ابعاض اگر از روي سهو ترك شوند با سجده سهو جبران

د. دليل آن براي تشهد شو مي با دو سجده سهو جبرانها  آن خلل حاصل به سبب ترك

 كه گفت:  بحينةاول روايت بخاري است از حديث عبداهللا بن 

قهمّ « َّ ى ن  
ّ
ا قَّّم ْ َّ َّ ّوّل ّْ

ّ
ّا دأل ُّ ّْ ِّ ّ دلتّ َّ«  

 . »تشهد اول را ترك كرد و پيش از سالم دادن سجده سهو برد پيامبر «
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علت قياس گفته است: كنيم. امام محمد غزالي در  مي و باقي ابعاض را بر آن قياس
. اگر كسي يكي از ابعاض را ترك »اين ابعاض از جمله شعاير ظاهري مخصوص نمازند«

كرده و به عمل فرضِ بعد از آن شروع كرده بود ديگر برايش جايز نيست كه بدان سنت 
شود،  مي (بعض) برگردد. اگر عالم به تحريم برگشتن باشد و به عمد برگردد نمازش باطل

شهد اول را ترك كرد و اشتباها براي ركعت بعدي قيام كرده يا به حالتي در پس اگر ت
آمده بود كه به قيام نزديكتر بود تا به نشستن، براي او جايز نيست به قعود و نشستن 

 دهد و پيش از سالم سجده سهو مي برگردد و تشهدش را بخواند بلكه نمازش را ادامه
 نشيند و تشهدش را مي بود تا به قيام و برخاستن،برد ليكن اگر به نشستن نزديكتر  مي
 كه فرمود:  برد، به دليل قول پيامبر  مي خواند و پيش از سالم دوباره سجده سهو مي

ّا « َّ ِقا  ّواِن دِعتَّّّم ّّْل ّ� ِقّا وّّع  َ َِّم قائِهاُ ّْقٍّ كّعَِّا ّْقّم   َّتّ ِّ م  ِ ّن دل إى ّلاى
ّ
إِذد قاّم ْ

ُوِ ّعَّاّأ دل  . )واه أمحد وأبو داود وابن ماجه(ر »َّ

وهرگاه قنوت را ترك كرده و نشسته بود نبايد براي قنوت به حالت قيام برگردد، وإال 
شود اگر از روي عمد و با اطالع از حرام بودن آن بدان اقدام كند. براي  مي نمازش باطل

نماز صبح ونماز سنت  برد و اين براي قنوت مي ترك قنوت پيش از سالم دو سجده سهو
وتر در نيمه دوم ماه رمضان است. اما ترك قنوت در نمازهاي ديگر كه براي رفع حوادث 

 شود سجده سهو ندارد خواه عمدا ترك شود يا از روي سهو.  مي و نوازل خوانده
اما هيأت نماز: اما هيأت نماز، مانند تسبيح و تكبيرهاي انتقال و قعود و دعاي استفتاح 

سجده سهو نيست خواه به عمد ترك شود يا به سهو، به ها  آن براي ترك ها، آن الو امث
دليل اينكه سجده سهو عملي است اضافي، پس در نماز جايز نيست مگر در مواردي كه 

از ها  سنت گفته باشد و توقيفي است. چون در خصوص برخي از ابعاض و پيامبر 
مؤكد و مشابه را بر آن  هاي سنتو با ترك  روايت شده بود، مانند تشهد اول پيامبر 

ها  آن كه چنين كيفيتي ندارند بر اصل خود هستند و تركها  سنت قياس كرديم و بقيه
 موجب سجده سهو نيست. 
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محل سجده سهو: پيش از سالم دادن و بعد از خواندن تشهد آخر است، همانگونه كه 

ِى «: )وايت كرده است كهو ابن شهاب ر(. )در دو روايت بخاري و مسلم گذشت( َّن آّا
لمِ  َّ واى ّ�َ ّم دل َى َّ وِل دِب ّا دب عقٍ  وعقم دل �ِن ِ ن  رّعى ِّ م 

ّ
  »دأل

 . »ديدم سجده (سهو) پيش از سالم دادن  نماز است آخرين دو چيزي كه از پيامبر «
 گفته است:  سجده سهو سنت است چون پيامبر 

َاّ « َّ كّعةى ّودل ِّ  »َاِن َاِْقّةُ ََِّت دل
 .»آن ركعت اضافي و دو سجده (سهو) سنت است«

9Fمكروه استها  آن اوقاتي كه نماز خواندن در

1 
اوقاتي كه خواندن نماز بدون سبب در آن مكروه است و از آن نهي شده است پنج 

 به زمان تعلق دارند و نهي و كراهت متوجه وقت است بدين قرار: ها  آن وقتند كه سه تاي
 ت طلوع خورشيد تا اينكه به اندازه يك نيزه بلند شود. وق -1
 گيرد تا اينكه از خط استواء زوال يابد.  مي وقتي كه خورشيد در حالت استواء قرار -2
هنگامي كه خورشيد در آستانه غروب قرار گرفته تا اينكه غروب كند. و دليل آن  -3

 روايت مسلم از عقبه بن عامر است كه گفت: 

                                                 
اين كراهت يا تحريمي است كه در (روضه) بدان اشاره شده است. يا كراهت تنزيهي است كه در  -1

گفته است. كراهت تحريمي موجب گناه است و كراهت تنزيهي موجب گناه نيست. فرق (تحقيق) 
بين كراهت تحريم و حرام آنست كه كراهت تحريمي به دليل ظني ثابت شده كه احتمال تاويل دارد. 
و حرام آنست كه به دليل قطعي ثابت شده و احتمال تاويل ندارد مانند كتاب يا سنت يا اجماع يا 

بته هر دو موجب گناهند. بايد دانست كه اين كراهت، كراهت تحريمي است و قول أصح قياس و ال
گردد و اين  آنست و بنابر هر دو قول نماز در اين اوقات منعقد نمي شود چون نهي متوجه نماز مي

 . مطلب مقتضي فساد آنست چون عبادتت فاسدي انجام داده است. مؤلف
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ولى دلقّ ثّلثى عّ « ّن رّعى َّ َّاَّا: ِلّا  ِ  ـّ اّر�ف  ّن ّمو  ُِ ّ ِهٍ بى
و  ّ�ه 

ّ
ّن ْ ُِ ّ ِهٍ

ِه ن  َىّص
ّ
اَّا ْ ُّ  َ َّ

، وِّلّا  ه اى ّْ ّ ِ  ّلّأل َِّهٍّم دل ُِ
ّّ ومى قّائِمى دل هى َّ ، وِّلّا  َّ ِِ َّ  ِ ه اى ِّازِّسُة ّلّأل َّ ّْ َى دل قى  َ �ّ

وِ   ِى ِى ه اى لِق  ّْ ٍفى دل َِ ِىّ   َى  ِ  . »ّلّأل ّ�
ما را از اينكه در سه وقت نماز بخوانيم و مردگان خود را در آن سه وقت  پيامبر «

 كند و قرص آن پديدار مي به خاك بسپاريم نهي كرد و فرمود: وقتي كه خورشيد طلوع
تا اينكه به خوبي بلند شود و  ارتفاع گيرد. و وقتي كه خورشيد در خط استوا  گردد مي

گيرد تا اينكه از خط استواء زوال يابد. و وقتي كه قرص خورشيد در آستانه  مي قرار
 .»غروب قرار گرفته تا اينكه غروب  كند

 گفت:  و سبب كراهت و نهي از آن اينست كه پيامبر 

ّم إِذّ «
َى ا،  ُّ ّعت  ّْاّرّ� ِّ �ّ اِن، ّْ�ِّذد در  َّ

 ٍ ّْ نى دل  ِ ا قّ ُّ َى ّوّ ّع قى  َ ّا ّ� ه  ّْ ا، ّْ�ِّذد إِّن دل
ُّ َّوّ�  قّاّرّ� د دع 

ا ُّ َّت  ّْاّرّ� ِّ ا، ّْ�ِّذد ّس
ُّ وِ  قّاّرّ� ِى ِى ا، ّْ�ِّذد ّاَّت  لِق 

ُّ   .)رواه الشافعی(  ».ّزدلّت  ّْاّرّ�

 خورشيد پرستان را وسوسه(كند شاخ شيطان با وي است،  مي هرگاه خورشيد طلوع«
شود. (ديگر خورشيد  مي آن جداكند). چون خورشيد ارتفاع گرفت شاخ شيطان از  مي

كند) چون خورشيد به خط استواء رسيد شاخ شيطان با آن مقارن  نمي پرستان را وسوسه
خواهد شد، (وقت وسوسه شيطان است براي خورشيد پرستان) چون از خط استواء زوال 

شود. چون قرص خورشيد نزديك به غروب شد شاخ شيطان باز هم  مي يافت از او جدا
 . »شود مي رين خواهد شد، و چون غروب كرد ازوي جدابا آن ق

مراد از شاخ قوم شيطان و پيروان وي است. آنان خورشيد پرستاني هستند كه در اين 
در  اين اوقات شيطان سر خود را به  اند: كنند. برخي گفته  مي اوقات براي خورشيد سجده

كنند سجده شان  مي هسازد تا كساني كه براي خورشيد سجد مي قرص خورشيد نزديك
 براي او باشد. 

 و اما آن دو وقت ديگر به فعل و عمل تعلق دارند يعني كراهت ونهي متوجه فعل
شود، كه عبارتند از نماز خواندن بعد از نماز عصر تا اينكه خورشيد غروب ميكند و  مي
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ن كند. و دليل  و حجت آ مي نماز خواندن بعد از نماز صبح تا اينكه خورشيد طلوع
 است كه گفت:  روايت شيخين از ابوهريره 

ه اى  َّ ّ « ّْ َى دل قى  َ ِِ ّلأله ّ�  َ ّا دلصىّ ، ّوَّع  ه اى ّْ ِىّ  دل  ِ ِ ّلّأل ّ�
ّا دلّعص  َّع   . »ّعِن دلّصلِ  

از نماز خواندن بعد از نماز عصر تا غروب خورشيد و از نماز خواندن بعد  پيامبر «
 .»د نهي كرده استاز نماز صبح تا طلوع خورشي

و از اوقات مكروه رسيدن خورشيد به خط استوا در روز جمعه استثناء شده است، به 
دليل حديث مرسلي كه ابوداود روايت كرده است. و از اوقات مكاني هم شهر مكه 

گفته  مستثني است، چون پيامبر  –معظمه خداوند شرافت و عظمت آن را افزون كند 
 است: 

»  َ َّ ّذد يّا ِِّ�  ُّ اّف ِِ َّ ّلُاد 
ّ
َّّعّن ْ ه  َّ ِِ دّساِإ ّشْ ئُا، ّْل 

م 
ّ
م  ِ ن  ْ ، ّ ن  ّوِ ّ ِ َ مى ِا ّ َّافف

ارف 
ُّ و  ّ�

ّ
مف ْ

َّ ّعاّعةف ّشاّ  ِ ن  ّل 
ّ
ّا ْ ّّ ٍّ ِت ّو

 
 .)رواه الرتمذی وغريه( »دو

از  اي بني عبد مناف! هركس از شما بر امور مردم متولي شد هرگز هيچ كس را«
طواف خانه كعبه منع نكند و همچنين او را از خواندن نماز در هر ساعتي از روز و شب 

 . »منع نكند
چون نماز خواندن در مكه فضيلتش بسيار است. البته آنهم خالف األولي است، يعني 
بهتر است كه در آنجا نيز مراعات وقت را بكند تا از مخالفت با امام مالك و ابوحنيفه 

 د. بيرون آي
گفتيم نماز خواندن در اوقات پنجگانه اگر بدون سبب باشد مكروه است، اما اگر براي 
نمازهاي فوت شده فرض يا قضاي نمازهاي سنت و نفلي كه انسان به صورت ورد و 

بعد از نماز عصر دو ركعت نماز گزارد و  عادت خود در آورده است، چون پيامبر 
كنم). به روايت شيخين. و  مي از ظهرند (كه قضا دو ركعت سنت مؤكده بعدها  آن گفت:

همچنين نمازي كه داراي سبب مقارن با آن اوقات باشد نه سبب مقدم نيز مكروه نيست، 
مانند نماز ميت و سجده تالوت و نماز كسوف و خسوف و نماز استسقاء (نماز طلب 
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ش در آن اوقات باران)، و اما نمازي كه داراي سبب متاخر از آن اوقات باشد خواندن
 مكروه است مانند نماز استخاره و دو ركعت احرام. 

 نماز جماعت
دليل شرعي نماز جماعت و مطلوب بودن آن قرآن و سنت نبوي و اجماع امت 

 :فرمايد مي اسالمي است خداوند

َ�ۡمَت سَُهُم  �َاا﴿
َ
نَت يِيِهۡم ََأ ةٞ ّمِۡنُهم ّمَعَك  سّصلَٰوةَ ٱَُ َُ ِ ۡم َطآ� َُ  ].١٠٢ة: البقر[ ﴾ََۡلَت

و هرگاه در ميان مردم بوديد و نماز (جماعت) برايشان برپاي داشتي (در حين جنگ «
 .»...و خوف) گروهي از آنان با تو بايستند و با تو نماز بخوانند

خداوند در حال جنگ امر به برپاي داشتن جماعت كرده است، پس در حال امن به 
به جماعت. در نماز جمعه فرض عين است و اما طريق اولي مطلوب است خواندن نماز 

در غير نماز جمعه اختالف است كه جماعت واجب و فرض است يا خير؟ قول صحيح 
بر آن مداومت داشته  آنست كه خواندن نماز به جماعت سنت مؤكده استف و پيغمبر 

 است. 
 گفته است:  چون پيامبر 

ل ى دل« لِ  دـّّ ّّ مى ِ ن   َّ  ْ
ّ
هاّعِة ْ ةُ َّ ّّ �ّن ّاّر َف وِّعق   َ َّ ِ َ 

ذه ِّ   .)رواه الشيخان( ».ل

 .»خواندن نماز جماعت بيست و هفت درجه بر نماز تنهايي برتري دارد«
 آمده است.  »بيست و پنج درجه«و در روايت از بخاري 

اينكه پيامبر گفته است: (بهتر است) بيانگر آنست كه هر دوصورت جماعت و تنهايي 
معني مفاضله آن است كه هر دو درست وصحيح باشند ولي فضيلت  درست هستند، چون

 شد. نمي يكي بر ديگري  بيشتر باشد، و اگر يكي ممنوع بود اين مفاضله مطرح
خواندن نماز به جماعت فرض كفايه است، (اگر بعضي خواندند از  اند: برخي گفته
 اند: هشود). اين گروه به اين حديث نبوي استدالل كرد مي ديگران ساقط
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انى « َّ  ٍ ّْ م  دل ُِ
وّّذ ّعقٍّ   ِ َّ  قّا  دع 

ّ
م  دلّصّل ى إِّ ُِ ّهامى ِهٍ

 �ى
ّ
وف ّ

 ِّا 
ّ
ّ�ةف ّوّ  ِ ِِ قّ ّ ا ِ ن  ثّّلثّةف 

ٍّةّ  ِّ ّها
 
ئ بى دل ِه رىمى د

 
ّّهاّعِة ّْ�ِّ�ّها يّأ

 
م  ِِاَ أبو داود واإلمام أمحد والنسائی وابن  رواه( .»ّهّعقٍّ مى

 .)اكمحبان واحل

هيچ سه نفري نيستند كه در روستا يا صحرا يا بيابان گرد هم آيند و نماز را به «
چيره ميشود، پس بر شما باد كه نماز ها  آن جماعت بر پاي ندارند مگر اينكه شيطان بر

جماعت بخوانيد و بر اداي نماز جماعت مواظبت كنيد و به جماعت بپيونديد و تك روي 
خورد كه از گله جدا شده و دور مانده  مي گ آن گوسفندي راگمان گر بي نكنيد، چه

 . »باشد
 گفته است:  قولي بر آنست كه جماعت فرض عين است، چون پيامبر 

ّم « ُل ّهٍّؤى ّى ِّ ّر َىّم آمى ا  ُّ ّ ِّ ِِالّصّلِ  ّهٍىؤّّذّن ل َىّم آمى ّب  َّ  ِ بف ّهٍى َّ ّ َِ  ِّ ن  آمى
ّ
ّهه ت ْ ُّ لّّها  

َىّم  م  دّساّإ  ُى َىٍىوّ� م   ُِ
وى ّعقٍّ  ِه ّل

ى
وّن دلّصّل ّ ّْأ اى ُّ  ْ ّ   

ّ
الف ّ ّّ  ِر

ّ
ّااِلّف إَ

ى
 . )رواه الشيخان( »ْ

برافروزند،  دستور دهم هايي  خواست دستور دهم گروهي مشعل مي به حقيقت دلم«
كه به نماز كه اذان داده شود و دستور دهم شخصي را كه به مردم  جماعت را بر پاي 

باشد و برگزار كند، و من همراه با آنان بروم به طرف قومي و گروهي كه در نماز داشته 
 .»و خانه شان را با آنان آتش بزنم اند، مانده هايشان و در خانهاند  جماعت حاضر نشده

البته نظريه فرض عين بودن جماعت رد شده است، به اينكه اين حديث در ارتباط با 
را آتش بزند بلكه اين تنها  هايشان  هم چنين نكرد كه خانهعمال منافقان بود، و پيامبر 

 آرزو بود و بدان جامه عمل نپوشيد. پس فرض عين نيست. 
كند، مثل  مي بايد دانست كه جماعت گاهي به علت عارضه اي لزوم و حتميت پيدا

 ددانست كه اگر برود به وي  اقتدا كن مي اينكه امامي را ببيند كه در حال ركوع است و
تواند يك ركعت را در وقت درك كند و نمازش قضا نشود، ولي اگر در ركوع به وي  مي

دهد چون وقت گنجايش يك ركعت تنها خواندن را ندارد  مي اقتدا نكند وقت را از دست
 در اين صورت بايد اقتدا كند و تنها نمازش را نخواند. و گاهي بر عكس جماعت حرام
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دانست كه اگر  مي خواند و مي ر تشهد آخرش نشسته و تحيات، مانند اينكه امام دگردد مي
گذرد كه يك ركعت را در وقت دريابد. در اين صورت جماعت حرام  مي اقتدا كند وقت

 است. 
 فضيلت نماز جماعت با نماز خواندن مرد با همسرش در خانه يا با ديگران حاصل

در مسجد باشد بهتر  شود (الزم نيست كه جماعت در مسجد باشد)، ليكن جماعت مي
است و هرجا درمساجد جمعيت نمازگزاران بيشتر باشد جماعت آنجا بهتر است، پس اگر 

جمعيت اش  جمعيتي نمازگزاران اندك و در مسجد دور از خانهاش  در مسجد نزد خانه
نمازگزاران بيشتر باشند جماعت مسجد دور بهتر است مگر در دو حالت: اول اينكه با 

سجد دور جماعت مسجد نزديك تعطيل شود. دوم: اينكه امام مساجد با رفتن او به م
جمعيت كثير، فاسق و بدعت گزار باشد، در اين صورت جماعت نزديك و اندك بهتر 

 است. 
اگر كسي جا بماند يا دير برسد و امام را پيش از سالم دادن دريابد او فضيلت 

 گفته است:  جماعت را دريافته است، چون پيامبر 

ّعّة ّهّها  « ك  ِّ ا رّّ  دل
ّ
ا ّشْ ئُا ّوّ ن  ْ ُّ ّاو ّّ ّ�عى ود ّو اى َى وٌا ّْاع  َى  نى عى

ّ
 دلّصّلِ  ّو�

ّ
ىم  إَِ ئَ  ِّ إِّذد 

ا رّّ  دلّصّل ّ 
ّ
  .)رواه أبوداود( ».ْ

هرگاه يكي از شما به نماز آمديد و ديديد كه ما در سجده هستيم شما نيز نيت كنيد «
ييد، و آن را چيزي (ركعتي) حساب نكنيد، و هر كس به يك ركعت به و با ما به سجده آ

 .»امام برسد او يك نماز را دريافته است، و يك ركعت برايش حساب ميشود
 سجود را به طور عام گفت، پس سجده آخر را نيز شامل به دليل اينكه پيامبر 

كه همراه او در ركوع  تواند ركوع امام را در يابد مي شود. بايد دانست وقتي مأموم مي
آيد پس نبودن طمانينه  نمي طمانينه داشته باشد، چون ركوع بدون طمانينه ركوع به حساب

 به منزله نبودن ركوع است. 
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پس بايستي پيش از برخاستن امام از ركوع در ركوع طمانينه و سكون يابد و به مقدار 
ند تا يك ركعت حساب شود. و يك بار سبحان ربي العظيم گفتن همراه امام در ركوع بما

شرط حصول جماعت آنست كه مأموم نيت اقتدا كند و اهللا أكبر را بگويد، چون اقتدا و 
به  پيروي از امام عمل است و هر عبادتي نياز به نيت و قصد تعلق دارد، چون پيامبر 

 . »ندكند و معتبر مي تنها با نيت است كه اعمال عبادي ارزش پيدا«طور عام گفته است: 
تواند به برده و كودك (مميز) اقتدا كند. جواز اقتدا به برده و  مي انسان آزاده و بالغ

ذكوان به امامت اش  است كه: برده و بنده كعبد به دليل روايت بخاري از عايشه 
خواند. و اما جواز اقتدا به كودك  مي پشت سر او نماز كايستاد و عايشه  مي جماعت او

در سن شش سالگي يا هفت سالگي  ه عمرو بن سليمه در زمان پيامبر پسر به دليل اينك
 . )به روايت بخاري( .كرد مي شد و بر ايشان امامت جماعت مي امام جماعت قوم خود

 :ون خداوند مي فرمايداقتداي مرد به زن درست نيست چ

آءِ ٱقَّ�ُٰموَن َ�َ  سرَِّجاُل ٱ﴿ ََ ِ  .»نان با مردان استسرپرستي كار ز« ].34النساء: [ ﴾َّن
 گفته است:  و چون پيامبر 

ّن دلقّ « ُى ِّ ّا
ّ
ّن ِ ن  ّلٍ ثى ْ ُى ِوى اه

ّ
 . » ى ـْ
زنان را در صف نماز در آخر قرار دهيد همان گونه كه خداوند آنان را در آخر قرار «

 .»داده است

لُ « ّى ٌ  ّر
ّ
ْ ِّ ّ ّن ِدم  َّؤى

ّ
ّ ّ

ّ
 . )رواه ابن ماجه(. »ْ

برخي  ).به روايت ابن ماجه( .»كه نبايد زني به امام جماعت مردي بايستدهان بدانيد «
  اند: بدين حديث استدالل كرده

» ُ 
ّ
ْ ِّ م دم ُى ِّ م 

ّ
ٌم ّولّود ْ ِّ قّو  قّ  ِ َى محد عن أمام إلاالرتمذی ووواه البخاری والنسائی  (ر ».لّن 

  .ه)أبی بكر

و امارت اند  ن واگذار كردههرگز رستگار نخواهد شد قومي كه كارهاي خود را به ز«
 .»اند خود را به زن داده
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به عالوه زن خود عورت است بايد پوشيده شود و چون امامت مردان را داشته باشد 
شود و هركس به زن اقتدا كند به حقيقت كار نمازش را به  ميها  آن موجب فتنه و آشوب

 داند به مرد مي نيكووي واگذار كرده است. و اما اقتداي كسي كه قرائت فاتحه را 
داند در دو آن قول است، كه قول اظهر و آشكارتر  نمي سوادي كه فاتحه را خوب بي

 فرمود:  آنست كه صحيح نيست، چون پيامبر 

ُىم« ؤى ِّ ق 
ّ
ّم دلّهوّم ْ  . »يّؤى

 . »كسي امامت قوم را به عهده بگيرد كه از همه آنان نيكوتر فاتحه را بداند و بخواند«
 أمومي در حال ركوع نماز جماعت را دريافت باز قرائت او را امام بدوشچون اگر م

داند شايسته تحمل قرائت  نمي سوادي كه قرائت فاتحه را بي كشد، و انسان امي و مي
مأموم نيست، و اگر در نماز سرّي به امي اقتدا كند نمازش صحيح است. و بر وي واجب 

امي به امي اقتدا كند نمازش صحيح است نيست كه از حال  او جستجو كند. و هرگاه 
 مانند اقتداي زن به زن ديگر. 

شرط اقتدا آنست كه مأموم از نماز امام اطالع و علم داشته باشد و اين اطالع و آگاهي 
ممكن است از طريق مشاهده و رويت امام و شنيدن صدايش يا صداي مبلغ از طرف امام 

م داشته باشد و محل مأموم جلوتر از امام باشد، صورت گيرد، و نبايد مأموم بر امام تقد
تقدم داشته باشند و  از پيامبر اند  اقتدا كرده چون نقل نشده است كساني كه به پيامبر 

 محلشان جلوتر بوده باشد. 
و اين حال از خلفاي راشدين هم نقل نشده و ديده نشده است. و مساوات امام و 

ي مكروه است، و اين براي كساني كه حلقه وار به دور مأموم در كنار هم اشكال ندارد ول
 خوانند، و اما براي كساني كه حلقه وار به دور خانه كعبه نماز نمي خانه كعبه نماز

خوانند اشكال ندارد كه مأمومي از امام به قبله نزديكتر باشد البته در غير جهت امام  مي
 . اشكال ندارد ولي در جهت امام نبايد نزديكتر باشد

 بايد دانست كه امام و مأموم با هم سه حالت دارند: 
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 حالت اول: امام و مأموم هر دو داخل مسجد باشند.
 حالت دوم: امام داخل مسجد و مأموم بيرون مسجد باشد.  

حالت سوم: هر دو بيرون مسجد باشند. اما در حالت اول اقتدا به امام صحيح است 
يي انداخته يا متصل به امام باشند، و خواه بين آنان خواه صفوف نمازگزاران بين آنان جدا

فاصله اي باشد يا نباشد، و خواه هر دو در يك مكان باشند يا در دو مكان، حتي اگر امام 
روي مناره و گلدسته و مأموم در چاه باشد يا بالعكس اقتدا صحيح است، چون يك مكان 

 شود و براي نماز ساخته شده است.  مي محسوب
لت دوم: كه امام داخل مسجد و مأموم خارج مسجد است، اقتدا به شرطي اما حا

صحيح است كه فاصله بين آنان از آخرين حد مسجد تاجاي او بيش از سيصد ذراع 
تقريبي نباشد، و شرط است كه از حركات و انتقاالت امام اطالع داشته باشد آن گونه كه 

 قبال گفته شد. 
موم هر دو بيرون مسجدند اگر در فضاي باز باشند به و اما حالت سوم: كه امام و مأ

بيش از سيصد ذراع تقريبي نباشد بنا به قول ها  آن شرطي اقتدا صحيح است كه فاصله بين
آيند و به هنگام  مي أصح. چون معموال كساني كه در فضاي بازند يك جمعيت به حساب
 تي غالبا به مأمومنماز جهري به صورت عادي صداي امام در چنين فاصله و مساف

رسد، و اما اگر در فضاي باز نباشند بدين معني كه امام در خانه اي و مأموم در خانه  مي
اي ديگر باشد، وقتي اقتدا صحيح است كه با هم متصل باشند تا رابطه بين امام و مأموم با 
اجتماع حاصل شود، چون اختالف ساختمان موجب افتراق و جدايي است، لذا شرط 

كه به هم متصل باشند و چيزي بين آن دو ساختمان حايل نباشد چون اگر چيزي است 
 حايل باشد اجتماع آنان ممكن نيست. 

از جمله شرايط صحت اقتدا توافق و هماهنگي نظم نماز امام و مأموم است، پس با 
خواند به كسي  مي اختالف نظم اقتداء صحيح نيست. اقتداي كسي كه نماز ادا و حاضر را

خواند صحيح است، و بالعكس نيز صحيح است، و كسي كه نماز  مي نماز قضا را كه



 205 (نماز) ةصال

خواند، و كسي كه  مي تواند به كسي اقتدا كند كه نماز سنت و نفل مي خواند مي فرض
 تواند به كسي اقتدا كند كه نماز صبح يا نماز مغرب مي خواند مي نماز ظهر و امثال آن را

مسبوق است و جا مانده يا دير رسيده، بعد از سالم  خواند آن وقت مانند كسي كه مي
 خواند.  مي رساند و باقيمانده آن را مي دادن امام نماز خويش به اتمام

 ةاإلحرام مأموم پيش از تكبير ةو از جمله شرايط صحت اقتدا آنست كه نبايد تكبير 
و يا عقب باشد بدون اإلحرام امام باشد، و نبايد مأموم با دو ركن فعلي و عملي از امام جل

اينكه عذر داشته يا جاهل به تحريم باشد. پس اگر بدون عذر و با علم به حرام بودن 
شود. به خالف اينكه اگر  مي شود، چون اختالف بين آنان زياد مي چنين كرد نمازش باطل

از روي فراموشي يا جهل اين كار را بكند كه در آن صورت نمازش باطل نيست، ولي اين 
 او معتبر نيست بايد بعد از سالم دادن امام يك ركعت ديگر بخواند.  ركعت

سنت است كه مذكر اگر چه كودك هم باشد در طرف راست امام كمي عقب تر 
بايستد تا از وي پيروي و تبعيت كند و مراعات ادب نمايد، اگر  مذكري ديگر آمد او در 

يد، اگر مذكري ديگر آمد او در طرف چپ امام ايستاده و تبعيت كند و مراعات ادب نما
رود يا آن دو در  مي طرف چپ امام ايستاده و تكبير تحريم را بگويد، سپس يا امام جلوتر

، و سنت است كه دو مذكر پشت سر امام بايستند همان گونه روند مي حال قيام عقب تر
 كه بايد يك زن يا بيشتر پشت سر امام بايستند. 

كودكان باشند، و صفوف مردان ها  آن ف اوليه و بعد ازو سنت است كه مردان در صفو
شود و بعد از كودكان صفوف مخنثان، چون احتمال مونث بودن  مي با كودكان تكميل

دارند، و بعد از صف مخنثان صفوف زنان قرار دارد، و اين ترتيب به جهت مراعات 
وسط آنان قرار تبعيت مورد نظر است. سنت است زني كه به امامت زنان ايستاده در 

گيرد، و اگر غير زن امامت جماعت آنان را بر عهده داشته باشد بايد مقدم بر آنان ايستد. 
و براي مأموم مكروه است كه تنها و جدا از صف ايستد بلكه بايد اگر جا داشته باشد 
داخل صف شود و اگر در صف جاي نداشت بايد اول نيت كند و تكبير تحريم گويد 
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حريم يكي را از صف نمازگزاران به سوي خود كشد تا با او صفي تشكيل سپس بعد از ت
دهند، و آن شخص نيز سنت است كه موافقت كند و او را ياري كند و به نرمي با وي 

 عقب نشيند.
تواند به كسي اقتدا كند كه تيمم كرده است تيمم  مي كسي كه با آب وضو گرفته است

 د. كننده اي كه اعاده نماز بر وي نباش
تواند به كسي اقتدا كند كه بر خفين مسح  مي و همچنين كسي كه وضو گرفته است 

خواند،  مي تواند به كسي اقتدا كند كه نشسته نماز مي كرده است.  و كسي كه ايستاده است
(كه اول امام بود) و  خواند و ابوبكر  مي در بيماري مرگش نشسته نماز چون پيامبر 

تواند پشت سر فاسق نماز بخواند،  مي او نماز خواندند. و عادل مردم ايستاده پشت سر
پشت سر حجاج بن يوسف  مكه عبداهللا بن عمر خطاب اند  زيرا كه شيخين روايت كرده

 خواند. امام شافعي گفت: حجاج بهترين نمونه است براي فاسق بودن.  مي نماز

 : نماز شكستهكوتاه كردن نمازهاي چهار ركعتي
سيله رهايي از خطر يا وسيله رسيدن به مطلوب است. سفر مظنه مشقت غالبا سفر و

رود و مشقت و رنج، آسانگيري و سهولت را  مي است و گمان مشقت و رنج در سفر
كند لذا شارع مقدس در سفر نمازهاي چهار ركعتي را به دو ركعتي تخفيف  مي ايجاب

 داده و پايين آورده است. 
اع امت بر آن داللت دارند كه در سفر مباح طوالني قرآن كريم و سنت نبوي و اجم

 :كوتاه كردن نماز و شكسته خواندن آن جايز است. دليل از قرآن كريم

ۡ�ُتۡم ِ   �َاا﴿ �ِض ٱَ�َ
َ
ْ ِمَن  ۡ� وا ُ�ُ َۡ ن َط

َ
ِ ٱََلَيَۡس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح َ ن  سّصلَٰوة

َ
ُتۡم َ ُۡ ِِ ِِۡن 

تَِنُ�ُم  ُۡ ِينَ ٱَ� َّ  ْۚ ُرٓوا َُ  ].101النساء: [ ﴾َ�
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هرگاه به سفر رفتيد بر شما گناهي نيست كه نمازهاي (چهار ركعتي) را كوتاه كنيد و «
شكسته بخوانيد اگر خوف داشتيد كه كافران شما را با (قتل يا زخم و امثال آن) اذيت 

 . »كنند
 . باشد مي »به سفر رفتيد«در آيه به معني  »ضربتم«بديهي است كه 
گيرد، چون از يعلي بن  نمي ته خواندن نماز به خوف مورد عمل قرارمقيد كردن شكس

گفتم نظرت درباره كوتاه كردن  روايت شده كه گفته است: من به عمر بن خطاب  ميةا

اگر خوف داشتيد «فرمايد:  مي چيست؟ حال آن كه خداوندها  آن نمازها و شكسته خواند
 وز اين خوف از بين رفته است؟ عمر . و امر»دشمن كافر شما را رنج و آزار برساند

در ميان نهادم  گفت: من نيز همچون تو از اين كار تعجب كردم و آن را با پيامبر 
 فرمود: 

ّاقَّ ى « ّّ َِقىود  م ّْأق
ّاقّةى َّّصّاّو دبى ُِِا ّعقٍّ مى   .)رواه مسلم( »ّّ

قه و اين تخفيف دو ركعتي و رخصت شكسته خواندن نمازهاي چهار ركعتي صد«
 .»احساني است كه خداوند با شما كرده است پس آن را بپذيريد

نماز چهار ركعتي را با عمر بن «گفت:  و در سنت آمده است كه عبداهللا بن مسعود 
روايت شده  م. از ابن عمر اند) شيخين آن را تخريج كرده(. »ام خطاب دو ركعتي خوانده

 است كه گفت: 

وِل دب « َّ رّعى ِ �ى ّ  ِّ عاّْ ُ ّّ ِّ ّو�َىود يىّصقّوّن دل ّه َى ِف ّو َ ِّم
ّ
ّا دب عقٍ  وعقم وْ

ّ ّر�ّعَِّا ّر�ّعَّاِ   . »ّودلّعص 
و ابوبكر و عمر بن خطاب به مسافرت رفتم كه آنان نماز ظهر و  همراه پيامبر «

 . »خواندند مي عصر را دو ركعت دو ركعت
پس  باشد مي هاي چهار ركعتيكوتاه كردن و شكسته خواندن نماز مخصوص نماز

 . شود نمي نماز مغرب و صبح كوتاه
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شرط مسافرت: در سفري كه كوتاه كردن نماز و شكسته خواندن آن مباح است چند 
 شرط بايد تحقق پذيرد: 

نبايد اين مسافرت براي انجام يك عمل معصيت و گناه باشد. پس شامل سفر حج  -1
سفر براي حج سنت براي بجا آوردن صله رحم، و واجب و سفر براي قضا و اداي وام، و 

سفر مباح براي تجارت و سياحت و جهانگردي، و سفر مكروه مانند سفر انفرادي و بدون 
 گيرد.  مي شود. پس واجب و مندوب و مباح و مكروه را در بر مي رفيق

و اما در سفر معصيت، كوتاه كردن نماز جايز نيست چون اين رخصت است و 
گيرد، مانند سفر براي راهزني و داد و ستد  نمي از شرعي به معصيت تعلقرخصت و جو

شراب و حشيش و بنگ، و سفر زن بدون اجازه شوهرش و سفر بدهكاري كه قدرت 
 پرداخت بدهي خود را داشته باشد بدون اجازه طلبكار.

نين هيچ كدام رخصت نماز شكسته را ندارند. همان گونه كه در چها  اين اينها و امثال
سفري رخصت قصر و كوتاه كردن جايز نيست، رخصت جمع و با هم خواندن دو نماز 

تواند از رخصت مسح بر خفين در مدت سه روز و جواز  نمي نيز براي او نيست و
خوردن مردار در حال اضطرار و خواندن نماز سنت بر پشت مركب نيز استفاده كند. 

باني يافت شود نبايد به وي خوراك وآب سفيان ثوري گفته است: اگر ستمكاري در بيا
داد اگر چه از گرسنگي و تشنگي هالك شود، تا شهرها و مردمان و درختان و حيوانات 

 از شر او رهايي يابند و راحت شوند.
سفر بايد سفر طوالني باشد كه عبارت است از مسافت دو روز معتدل راه رفتن با  -2

 ته است: گف رفتن عادي و معمولي. چون پيامبر 

انّ « ِّ  َ  عى
ّ
ّة إَ َّ ، ِ ن  ّ  ِىاف َّّعِة ِى ر 

ّ
قّّم ِ ن  ْ

ّ
ْ ِِ ود دلّصّلّ   ى  ّ�ه صى

ّ
ّ« . 

كه فاصله بين  »برد«نماز را كوتاه نكنيد در مسافتي كه كمتر باشد از مقدار چهار «
 .»مكه و عسفان است
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. بايد باشد مي متركيلو 84و عسفان به اندازه دو روز دور شدن از مكه است و حدود 
دانست كه مسافر بايد قصد خويش را به محل معيني مربوط سازد و قصد محل معيني 
داشته باشد، تا بتواند از آن رخصت استفاده كند، پس كسي كه بالمقصد است و مقصد 

تواند نمازش را كوتاه كند و  نمي سفرش معلوم نيست اگر چه سفرش طوالني هم باشد
 نامند.  مي . اين گونه مسافران را آوارگان سرگرداناين رخصت را ندارد

شود نه نمازهاي قضا و  مي نمازهاي چهار ركعتي حاضر و ادا شكسته خوانده -3
فوت شده. پس اگر بخواهد نمازهاي فوت شده چهار ركعتي را كه پيش از سفر فوت 

ند چون را چهار ركعتي و كامل بخواها  آن شده است، قضا كند بر وي واجب است كه
ليكن اگر نماز چهار ركعتي  اند. چهار ركعتي واجب شدهاند  وقتي كه بر وي واجب شده

تواند شكسته قضا كند، و اگر در  مي خواهد در سفر قضا كند مي در سفر فوت شده و
را به تمامي بخواند. و اگر شك كند كه آيا اين ها  آن حضر و بعد از سفر قضا كند بايد

ه يا در غير سفر بايد آن را به صورت كامل قضا كند، چون اصل نماز در سفر فوت شد
شود. بايد دانست كه كوتاه خواندن نماز پنج شرط  مي كامل خواندن است و به اصل عمل

 دارد: 
اول: نيت قصر و كوتاه خواندن. چون اصل كامل خواندن نماز است پس اگر نيت 

شود  مي تنش بر مبناي اصل منعقدقصر و كوتاه خواندن نكند احرام و تكبير تحريم گف
 بايد كامل بخواند. 

 دوم: بايد از آغاز شروع نماز تا آخر نماز به صورت مسافر بماند، چون خداوند
 كند.  نمي . كسي كه در سفر نيست نماز را كوتاه»...هرگاه به سفر رفتيد«فرمايد:  مي

ي كه به آن جاهل باشد سوم: بايد بداند كه كوتاه خواندن نماز جايز است، و براي كس
 :جايز نيست كه قصر كند چون خداوند گفته است

ۡهَل  َٔ ََۡ� ﴿
َ
رِ ٱلُٓواْ َ

َۡ ِ َٓ َطۡعلَُموَن  َّ نُتۡم  َُ  ].43النحل: [ ﴾٤ِِن 
 .»دانيد از اهل ذكر سوال كنيد نمي وقتي كه چيزي را«
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تدا كند، و خواند اق مي چهارم: نبايد به غير مسافر و مقيم و كسي كه نماز را كامل
سوال  مچنانچه اقتدا كرد بايد كامل بخواند چون متابعت امام واجب است. از ابن عباس 

خواند و اگر به مقيم و غير  مي شد كه چرا مسافر اگر تنها نمازش را بخواند شكسته
چنين است يعني دليلش قول  مسافر اقتدا كند بايد كامل بخواند؟ گفت: سنت پيامبر 

 .)به روايت امام احمد(است.  پيامبر 
شود بايد چهار ركعتي باشد پس در غير چهار  مي پنجم: نمازي كه شكسته خوانده

 ركعتي از جمله نماز مغرب و صبح شكسته خواندن جايز نيست چون ثابت نشده است. 

 ؟خواند مي چه موقع مسافر نماز را شكسته
كند جدا نشود كوتاه  مي ازتا زماني كه مسافر از منطقه آبادي كه از آن سفرش را آغ

 كند. ابن المنذر گفته است:  نمي كردن نماز و شكسته خواندن آن را شروع

ِ  ِ ّن « ِّ و  ِى
ّا اى َّع   ّّ ِارِلِ إِ ع 

ّ
ِف ِ ن ْ

ِّ ّ ِ ّع ّ ّا دب عقٍ  وعقم قّّصّ ِِ ّن دّس
ّ
قّمى ْ ع 

ّ
ْ 

ّ
ّ

َّةِ ـدل  َ  . »ّهِا
ك از سفرهايش نماز را شكسته خوانده باشد در هيچ ي من سراغ ندارم كه پيامبر «

 .»مگر بعد از خروج از مدينه
خواند. اگر به خاطر نيازي كه  مي تا زماني كه شخص، مسافر بماند نمازش را شكسته

كشد اقامت گزيد تا چهار روز حق دارد كه نمازش را كوتاه كند و شكسته  مي انتظارش را
م بخواند خواه نيازش بر آورده شود يا برآورده بخواند، سپس بايد نمازش را كامل و تما

بامداد روز  نشود، چون در صحيح بخاري و مسلم به ثبوت رسيده است كه پيامبر 
چهارم ذي الحجه وارد مكه شد، و روزهاي چهارم و پنجم و ششم و هفتم در آنجا 

شد. و  اقامت گزيد و روز هشتم نماز صبح را خواند، سپس به سوي مدينه از مكه خارج
اش  خواند و عزم و اراده مي در اين چهار روز اقامت در مكه نمازهاي خود را شكسته
 چنين بود كه تا پايان اعمال حج در آنجا بماند و اقامت كند.
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آيد كه اگر كسي قصد اقامت مدت معيني داشته باشد به دليل  مي از اين روايت بر
يش را شكسته بخواند، سپس بعد از آن تواند نمازها مي همين روايت تا چهار روز تمام

خواند، و بر او واجب است كه بر آن مقدار ايام اقتصاد كند كه  مي نمازش را كامل و تمام
روز يا تا  19بر آن اقتصاد كرده است. و بنا به قولي از شافعي چنين مسافري تا  پيامبر 

 مروايت از ابن عباس در صحيح بخاري به (تواند نمازش را شكسته بخواند.  مي روز 18
 : )آمده است

نى إِذد «  ِ َّ ّعّقّ  يىّصّا ّر�ّعَِّا ّهَّ  َ ِ ِارِلِ ْ ع 
ّ
َّع ِض ْ  ِِ ى ّا دب عقٍ  وعقم  ِِ قاّم دّس

ّ
ْ

َا � ّهه 
ّ
ن  ِذلکّ ْ َّ َّ ّعّقّ  َىّصّا ّر�ّعَِّا ّواِذد زِا َا   َ ِ َا ْ ّ�ه 

ّ
ْ« . 

اقامت گزيد كه در اين مدت نمازهاي چهار روز  19در يكي از سفرهايش  پيامبر «
كرديم نمازهاي چهار  مي روز اقامت 19خواند، پس ما هرگاه  مي ركعتي را دو ركعت
مانديم از آن به بعد نمازهايمان را  مي خوانديم و هرگاه بيش از آن مي ركعتي را دو ركعتي

 .»خوانديم مي تمام و كامل
 : )و در روايتي ديگر چنين است(

قا«
ّ
ََّْاُ ْ ردّا لى

ّ
َّ ى ْ

ّ
ِِ ِأل َ ِّ ة ثّهاِ�ّ ّعّقّ  يّو اُ ِ ّن دل َّ ولى دب ّا دب عقٍ  وعقم ِِّه ّم رّعى

قاّم دَهامّ 
ّ
َّّم ْ ن   .»ّو لّم يّمى

روز در مكه اقامت كرد در سال فتح مكه چون قصد اقامت در آنجا را   18پيامبر «
 .»دن در مكه را داشت..خواست به حنين برود و قصد مان مي نداشت و

 )جمع بين نماز (دو نماز را در يك وقت خواندن
تواند نماز ظهر و عصر، و نماز مغرب و عشاء را به صورت جمع تقديم (هر  مي مسافر

دو را در وقت نماز اول) و به صورت جمع تاخير (هر دو را در وقت نماز دوم) بخواند. 
 : گفت مي هاست ك دليل اين عمل روايت معاذ بن جبل 
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وِل دِب « َّ رّعى َا ّ   ّ ِّ ِِ ّودلّعِص ّودَِِِِ   ّا
 ُ ّّ َى ِّّا دل ّوِ  ّ�َىو  ف ًّّْن ّ� ّه  َ ِ ّس

ّج ّّْصّا دَِِِّ   ِّ َىّم ّا ّ ّيعٍاُ  ِّ ّودلّعص   ُ ّّ ّج ّّْصاه دل ِّ َىّم ّا ِّ دلّصلّ  يّو اُ  ّاّ
ّ
ّودلِعْاِ  ّْأ

  .»ّودلِعْاّ  ّيٍعاُ 
در غزوه تبوك بوديم و نماز ظهر و عصر را در وقت نماز ظهر، و  ما همراه پيامبر «

كرد، روزي نماز را به  مي خواند و جمع مي نماز مغرب و عشا را در وقت نماز مغرب
تاخير انداخت (تا جمع تاخير  كند) سپس (از خيمه اش) بيرون آمد و نماز ظهر و عصر 

وقت نماز عصر) خواند سپس به داخل (خيمه) رفت سپس را به صورت جمع تاخير (در 
 .»بيرون آمد و نماز مغرب و عشاء را با هم خواند

 براي جمع تقديم سه شرط الزم است
بايد اول نماز اولي را بخواند، پس بايد نماز ظهر را پيش از عصر و نماز مغرب را  -1

تابع آن است و نبايد  پيش از عشاء بخواند، چون وقت، وقت نماز اولي است و دومي
 تابع بر متبوع جلو افتد. 

بايد به هنگام وقت نماز اول نيت نماز دوم را بكند، چون اصل عدم آن است و  -2
 . شود نمي بدون نيت حاصل

بين نماز اول و دوم مواالت و پشت سر هم آمدن شرط است، چون نماز دوم تابع  -3
 ع فاصله اي باشد. و پيرو اولي است، و نبايد بين تابع و متبو

، گردد مي و ترك شود نمي به اين جهت است كه سنت راتبه بعد از فريضه اول خوانده
نماز ظهر و نماز عصر را جمع كرد و دستور  »نمره«در  و ثابت شده است كه پيامبر 

 اقامه نماز را بگويند. ها  آن داد در فاصله
اولي نيت جمع تاخير كند و  و اما در جمع تاخير تنها شرط اين است كه در وقت

اندازد تا با نمازي كه به  مي قصد داشته باشد كه به منظور جمع تاخير، اولي را به تاخير
شود فرق داشته باشد. زيرا نماز اول را يا بايد در آن وقت  مي طور مطلق به تاخير انداخته
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نين نكند وقت آن بخواند يا قصد و نيت انجام آن را در وقت دومي داشته باشد كه اگر چ
كه بين نماز  باشد مي فوت شده است. و براي كسي كه در سفر نيست و مقيم است جايز

ظهر و نماز عصر، و بين نماز مغرب و عشاء به صورت جمع تقديم در موقع باران جمع 
و به علت روايت (كند به علت مشقت و رنج (در برگشت به مسجد براي جماعت). 

 : )كه گفت مباس بخاري و مسلم از ابن ع

» ّ ِِ ّن دّس
ّ
ْ ّا ِِال  ـ  ّّ

 
ّ ّودل ّعص 

 
ِّ ّودل  ُ ّّ َّّهاِ�ٍُا دل ا ّ ـّهِايَِّة ّعَ ُعا ّو ّْ ِع

 
ِِّ  ّودل  ِ ّوْ  .»ّه

ِف «ِرودية لِهىَِقمف 
ِّ  ّع

ّ
 . »ِ ن ّس ف ّاوفف ّوّ

 در مدينه نماز ظهر و عصر را هشت ركعت به صورت جمع و نماز مغرب پيامبر «
. و در روايت مسلم افزوده است: بدون »و عشاء را هفت ركعت به صورت جمع خواند

 . »اين كه در سفر باشد يا خوفي باشد
عالوه بر شروطي كه براي جمع التقديم در سفر گفته شد، شرط است كه باران در اول 

كه اگر  وقت نماز اولي و اول نماز دومي وجود داشته باشد، و نماز در محلي برگزار گردد
براي نماز دومي در وقت خودش بدانجا برگردد باران لباس او را تر كند و به وي اصابت 

 كند. 
گروهي از ياران شافعي و ديگران برآنند كه به علت بيماري هم جمع دو نماز جايز 
است. از جمله قاضي حسين، و متولي، و روياني، و خطابي، و امام احمد و كساني كه از 

عمال چنين كرده است. مردي از بني تميم اين عمل  مو ابن عباس  اند. دهاو پيروي كر
خواهي  مي مادرت به عزايت بنشيند تو«به وي گفت:  موي را انكار كرد، ابن عباس 

 .»چنين كرده است را به من ياد بدهي؟ و گفت كه: پيامبر  سنت پيامبر 
رفته و  د لذا پيش ابوهريره ابن شقيق گفت: از اين ماجرا شبهه اي در دلم ايجاد ش

داستان ابن عباس و سوال ابن (را تصديق كرد.  ماز وي پرسيدم كه او سخن ابن عباس 
. نووي گفته است: قول به )در صحيح مسلم به ثبوت رسيده است شقيق از ابوهريره 

، چون در باشد مي جواز جمع بين دو نماز به علت بيماري آشكار است و برگزيده ما



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد اول)   214

در مدينه بدون وجود خوف از دشمن و  مسلم به ثبوت رسيده است كه پيامبر  صحيح
. اسنائي گفته است: آنچه را كه نووي »بدون وجود باران بين دو نماز جمع كرده است

و معناً نيز سخن او مورد  »مختصر مزني«اختيار كرده است برابر نص شافعي است در 
رمضان است مانند سفر، پس به طريق اولي تاييد است، چون بيماري مجوز افطار در 

شود، بلكه گروهي از علماء برآنند كه در غير مسافرت هم به سبب نياز  مي مجوز جمع نيز
جمع بين دو نماز جايز است، البته براي كسي كه آن را عادت هميشگي خود نسازد و 

قفال (چاچي)  فقط به هنگام نياز چنين كند. و ابواسحاق مروزي چنين گفته و آن را از
نقل كرده. و خطابي نيز آن را از جماعتي از اصحاب حديث حكايت كرده است. و ابن 
المنذر آن را اختيار كرده. و اشهب از ياران مالك هم به آن راي داده است. و قول ابن 

 دهد كه گفت: پيامبر  مي هم بدان گواهي مسيرين هم همين است. و قول ابن عباس 
 در تنگنا و سختي قرار ندهد و گفت:  خواست كه امت را

ِف «
َّ اِ  ِ ن  ّسِ  ّاو فف ّوّ ّ  ّْ ِِِ  ّودلِع  ِ ِ ّودَ

ِِ ّودلّعص 
 ُ ّّ َّ ِِالّهِايَِّة ِّّا دل  . »ّيّ

در مدينه بدون اين كه خوف و ترسي از دشمن وجود داشته باشد و بدون  پيامبر «
 .»اء را جمع كردوجود باران نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عش

پرسيد چرا چنين كرده؟ گفت: تا امت خود را در  مسعيد بن جبير از ابن عباس 
 سختي تنگنا قرار ندهد. 

 قضاي نماز فوت شده
كند يا بدون عذر.  مي كند يا به علت داشتن عذر آن را ترك مي كسي كه نماز را ترك

و مرتكب نافرماني خداوند هركس بدون عذر و بهانه شرعي نماز را ترك كند به حقيقت ا
و مرتكب يكي از گناهان كبيره شده است، و بر وي واجب است كه توبه كند و با 
اخالص و پشيماني كامل به سوي خدا برگردد و فورا آن نماز فوت شده را قضا كند، اگر 
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چنين كرد او به وظيفه و تكليف خويش عمل كرده است و اگر چنين نكرد بر حاكم 
 گفت:  است كه با وي بجنگد، چون پيامبرمسلمين واجب 

ود « َّ َّ  ّوّ�ى َّ  دبى ّو�ىهٍهوىد دلّصلّ  ّو�ىؤَىود دل
ّّ
َّ إِّ  إِ

ّ
ىود: ّ ل ن دىقاَِّم دّساّإ ّلّأل يّهوى

ّ
ِ �ى ْ ِم

ى
ْ

ّهه ِ  َِ  
ّّ
ى إِّ

ى
ود ّرّمَاّن ّهّهن  ّهّعّم ِذلکّ ّهّها ّعِصّم ّا ى ى ّو اَ ومى  . »دّوٍّت ّوّ�صى

به من دستور داده شده است كه (در راه دين و تبليغ دين) با مردمان غير مسلمان «

و نماز بخوانند، و زكات بدهند، و (چون استطاعت  الَ إِلهَ إِالَّ اهللاُبجنگم تا اين كه بگويند: 

پيدا كردند) به زيارت و حج بيت اهللا بروند، و روزه ماه رمضان را بگيرند، هر كس چنين 
به حقيقت او خون و مال خود را حفظ كرده است مگر اين كه به حق خون و مالش كرد 

 .»گرفته شود

قَاُمواْ ﴿
َ
ٰوةَ ٱَوَءاَُُواْ  سّصلَٰوةَ ٱََِِن َُابُواْ َوَ ََ لوواْ َسبِيلَُهمۡ  سّز َّ  ].٥ة: التوب[ ﴾ََ

 پس هرگاه توبه كنند و نماز را بخوانند و زكات را بدهند آنان را به حال خود«
 .»بگذاريد و راهشان را رها كنيد

در غير اين صورت واجب است كه كشته شود، اما اگر به سبب خواب يا سهو يا 
فراموشي نماز را ترك كرد بر وي گناهي نيست و واجب است كه آن را قضا كند و اين 

كه: بايد به صورت حاضر و ادا نمازش را بخواند، اند  وجوب فوري نيست. برخي گفته
 گفته است:  ت چنين نمازي وقت زوال عذر است چون پيامبر چون وق

ِىُا« كى ا لّا يّذ  َُى ا ّّْو�   َُ َّ و  ّعُا 
ّ
ل ف ْ ّّ  . »ّ ن َاّم ّعن 

هركس در خواب ماند و به نماز نرسيد يا نماز را فراموش كرد وقت نماز او آن زمان «
 .»آيد مي است كه (بيدار شود) و بيادش
نمازهاي فوت شده و نماز حاضري كه وقتش تنگ نشده مراعات ترتيب در قضاي 

 است سنت است.
هرگاه به قضاي نماز فوت شده شروع كرد پيش از آن كه نماز حاضر را بخواند و 

تواند يك ركعت از نماز حاضر را در  نمي دريافت كه اگر نماز قضا را به پايان برساند
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را قطع كند، يا در نيت خود آن را  تواند نماز قضا مي گذرد مي وقت خود بخواند و وقتش
به نماز نفل و سنت تبديل كند و آن را پايان دهد سپس نماز فرض حاضر را بخواند تا 

 وقتش نگذرد. 

 نماز جمعه
كنند،  مي كه مردم براي اداي آن اجتماعاند  به اين جهت نماز جمعه را جمعه نام نهاده

. نماز جمعه بزرگترين نماز و روز يا بدان جهت كه در آن روز خير و بركت جمع است
 گفته است:  جمعه بزرگترين روز است، چون پيامبر 

هاى يّومى دل« ّْ قّّعت ٍِْ  دل َّ مف  اِاّم دلـّا ى يّو 
ى
ِقّ  آّامى ّوٍِْ  ْ ّعِة. ٍِْ  اى هى َّ ـَى ّة ّوٍِْ  ـَّ

 يّوّم دل
ّّ
مى دلَاّّعةى إِّ ّج ِ َُا ّوّ َّهوى ِّ ّعةِ ـّا هى  . »َى

. در آن روز باشد مي ن روزي كه خورشيد در آن طلوع كرده است روز جمعهبهتري«
آفريده شد، و در آن روز به بهشت آورده شد، و در آن روز از بهشت  حضرت آدم 

 .»مگر در روز جمعه شود نمي اخراج گرديد، و روز رستاخيز نيز بر پاي
 . )كرده است به روايت مسلم و ابوداود و نسائي و ترمذي كه آن را تصحيح(

 حكم نماز جمعه
مي واجب است نماز جمعه به دليل قرآن كريم و سنت نبوي و اجماع امت اسال

 خداوند فرموده است:

َها﴿ �و
َ
� ٰ ِينَ ٱ ََ ُمَعةِ ٱَءاَمُنٓواْ َِِاا َُودَِي سِلّصلَٰوةِ ِمن يَۡوِم  َّ ْ ٱََ  ۡ�ُ رِ  ۡسَعۡوا

َۡ ٰ اِ ََ ِ ِ ٱِ  ۡ�َۡيعَۚ ٱَوَاُرواْ  َّ
 ٰ نُتۡم َطۡعلَُموَن َ� َُ َُّ�ۡم ِِن   ٞ�ۡ َِ  ].٩ة: اجلمع[ ﴾٩َُِ�ۡم 

اي كساني كه ايمان آورده ايد هرگاه در روز جمعه نداي نماز در داده شد براي ياد «
خدا نماز جمعه بشتابيد و داد و ستد را رها كنيد، اين (رفتنتان براي نماز جمعه) براي 

 .»شما بهتر و سودمندتر است اگر بدانيد
 گفته است:  و پيامبر 
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وّن ّعِن دل« ِى َّّخقّ َّ الف  ّّ  ِر
وى ّمّ ِه ّل

ى
َىّم ْ ِه ِِاّساِإ ،  ل يىّص ّى ِّ ّر ن  آمى

ّ
ّهه تى ْ ُّ ّعِة ـ  لّّها   هى َى

م   ُى  .)أخرجه مسلم فی صحيحه( ».َىٍىوّ�

تصميم داشتم كه مردي را تعيين كنم تا براي مردم امامت كند سپس خود بروم و «
 .»بسوزانماند  ه كساني را كه از نماز جمعه تخلف كردهخان

 و در روايت ديگري آمده است: 

ن  وّا  « َّ ق ودٌم 
ّ
ّاّ ْ ُِ

مى دلّلَّّْ ُِ و�ىّن ِ ّن ـِع َى َىّم ّلّ م   ُِ قوَِ
َِّهّن دبى ّم قى و ّلّخ 

ّ
ّعّة ْ هى َى

 .)أخرجه مسلم و غريه( ».دلِاِْقاّ 

كنند اگر از آن عمل دست نكشند و به نماز جمعه  مي كساني كه نماز جمعه را ترك«
يابد سپس از زمره غافالن  نمي كند و هدايت به دلشان راه مي نروند خداوند قلبشان را مهر

 .»و ناآگاهان خواهند شد
 و در روايت ديگري آمده است: 

ُى دل« َِّقمف ـّرود َى  
ّ ُى ٌب ّم  ِّ ّعِة ود هى  .)يحأخرجه النسائی بإسناد صح( ».َى

 . »رفتن به نماز جمعه بر هر مسلماني كه بالغ شده باشد واجب است«
 و در حديث است كه: 

» ِ َِ
َّ دِب ّم قّق  َّ َّ َاُ  َف َُّاوى ّ ِّ ّ ثّلّث يى  .)رواه أبوداود والرتمذی( »ّ ن َّ

 هركس سه نماز جمعه را از روي سهل انگاري ترك كند خداوند بر قلب وي مهر«
 .»ق به آن راه ندارد)زند (كه ح مي

ابن المنذر اجماع امت را بر فرض عين بودن نماز جمعه حكايت كرده است. و ابن 
 العربي گفته است: به اجماع امت نماز جمعه فرض است. 

 شرايط وجوب نماز جمعه
 شرايط وجوب نماز جمعه هفت چيز است: 

 ت. مسلمان بودن چون قبال گفته شد كه نماز بر مسلمان واجب اس -1
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 حريت و آزادگي.  -2
 بلوغ.  -3
 داشتن عقل.  -4
 ذكورت و مرد بودن.  -5
 گفته است:  تندرست بودن. چون پيامبر  -6

، ّوّمِ�ضف ـدّل«  ِِ
ّّ  ف، ّو

ّ
ْ ِّ قىو ف، ّودم َ اف ّمه  َّ  : َّّعةف ر 

ّ
 ّم ْ

ّّ
َِقمف إِّ ه مى ُى ٌَّة ّم  ِّ  ود

ّعةى هى  ».َى

  .)رواه أبو داود(
بر هر فرد مسلماني واجب است جز بر چهار نفر: برده مملوك، زن،  نماز جمعه«

 .»كودك، و بيمار
 . و بر بيمار قياسباشد مين و اما به آن جهت بر ديوانه واجب نيست چون مكلف

شود كسي كه برهنه است و لباس و پوشش عورت ندارد، و كسي كه از ظالمان و  مي
سهال دارد و قادر به نگه داشتن خود نيست، و ترسد، و كسي كه بيماري ا مي پيروان آنان

اگر كسي جنازه اي داشته باشد و نگران منفجر شدن يا بوي گرفتن آن باشد براي دفن آن 
 و بايد براي تدفين و تجهيز آن بكوشد.  باشد مي ترك جمعه جايز است و عذرش مقبول

نقل  پيامبر  مقيم بودن و غير مسافر بودن كه بر مسافر واجب نيست، چون از -7
 نشده است كه در مسافرت نماز جمعه خوانده باشد. 

 و روايت شده است: 

ِف « َاْ
ىّعّة ّم مى  . )رواه البيهقي( ».ّ يى

 . »بر مسافر نماز جمعه واجب نيست«

 شرايط صحت نماز جمعه
براي صحت نماز جمعه عالوه بر شرايط صحت مطلق نماز سه شرط ديگر نيز در نظر 

 است:  گرفته شده



 219 (نماز) ةصال

اول: نماز جمعه بر كساني واجب است كه در وطن خودشان مقيم باشند نه مسافر. و 
كند كه شهر يا روستا يا صحرائي باشد كه بتوان بر آن وطن  نمي محل اقامت آنان فرق

باشند، ها  آن كند كه ساختمانها سنگي يا گلي يا چوبي و يا امثال نمي اطالق كرد، و فرق
و دوره خلفاي راشدين در غير اين  نشده است كه در زمان پيامبر  به دليل اينكه نقل

 امكنه برگزار شده باشد. 
دوم: الزم است كه نماز جمعه به صورت جماع برگزار گردد. چون نقل نشده است كه 

، خلفاي راشدين و ديگران آن را به صورت انفرادي برگزار كرده باشند. و درباره پيامبر 
 . گردد مي ت گفته شده كه با چهار نفر كه يكيشان امام باشد منعقدتعداد افراد جماع

در آنجا اجتماع اهالي ها  آن بايد نمازگزاران تعدادي باشند كه اجتماع اند: برخي گفته
روستا به حساب آيد و بتوانند در آنجا اقامت كنند و در بينشان داد و ستد و خريد و 

شود. و مذهب صحيح و مشهور  مي سه نفر منعقدبا  اند: فروش واقع شود. و برخي گفته
شافعيه آن است كه براي انعقاد جمعه تعداد چهل نفر الزم است، و براي تاييد آن به چند 

َّ «كه گفت:  حديث استناد شده است. از جمله حديث جابر  َّ ِت دل َّ ه ـّم ُى ّن 
ّ
ةى ْ

ىّعةُ  َّعّا ّْها ّْوقُّا يى ر 
ّ
  .)واه البيهقي(ر »ْ

 .»شود مي نت بر آن جاري است كه براي چهل نفر و بيشتر نماز جمعه برپاس«
كه: سنت چنين جاري شده است به اين معني است كه  گويد مي يك نفر صحابي

 گفته است.  پيامبر 
برايمان  »بقيع خضمات«و از جمله حديث كعب بن مالك گفت: اولين كسي كه در 

ود كه تعدادمان چهل نفر بود. به تصحيح ابن نماز جمعه بپاي داشت اسعد بن زراره ب
در مدينه نماز جمعه را برگزار كرده است و از  حبان و بيهقي. و از جمله اين كه پيامبر 

وي نقل نشده است كه با كمتر از چهل نفر نماز جمعه خوانده باشد. و شرط چهل نفر آن 
 است كه همه مكلف به خواندن نماز جمعه باشند. 
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وقت نماز جمعه باقي مانده باشد، و وقت نماز جمعه همان وقت نماز ظهر سوم: بايد 

ىّ «گفته است:  است، چون انس  ِِ ه اى ـيىّصاه دل َّن دّس ّْ لى دل ّعّة لّا ََّوى هى رواه (» َى

  .)البخاری

 . »خواند مي به هنگام زوال خورشيد از خط استوا نماز جمعه را همواره پيامبر «
 : )مسلم سلمه  بن األكوع گفتبه روايت (

وِل دِب « َّ رّعى َّا َىّصّا ّ  عّ د كى ه اى ـَىهى ّْ  . »ّة إِذد زدلِّت دل
 .  »خوانديم مي هنگام زوال خورشيد نماز جمعه را ما همراه پيامبر «

چنانچه وقت تنگ باشد و نتوانند نماز جمعه را ادا كنند بايد نماز ظهر بخوانند، و اگر 
قت شك كنند نيز بايد نماز ظهر بخوانند. چون بقاي وقت نماز ظهر شرط در خروج و

صحت نماز جمعه است، پس الزم است كه به صورت محقق بوجود وقت و بقاي آن 
 يقين داشته باشد و شك در آن كافي نيست.

 فرايض نماز جمعه
 فرايض نماز جمعه سه چيز است: 

در  صحيح (بنشيند. ها  آن مام در بين فرض اول: بايد دو خطبه بر آن مقدم باشد كه ا
 : )مسلم از جابر بن سمره آمده است

بى قّائِهاُ « َى ها ّو�ّن ّ�  ُى َّتِّا ّ� ِقاى َِّّْ  َ بى اى َى  . »َّن ّ� 
نشست و  ميها  آن كرد كه در بين مي همواره در نماز جمعه دو خطبه ايراد پيامبر «

 .»فرمود مي ايستاده خطبه را ايراد
 ر روايتي آمده است: و د

ِى دّساّإ « ِآّن ّو�ىّذكه  دلهى
ى
ْ ِّ ه  َّ َّتِّا   َ بى اى َى لمى َّن ّ�  َّ  . »إَِّ ى ّعقٍِّ  دلّصل ى ّودل

 خواند و مردم را متذكر مي قرآنها  آن كرد كه در مي همواره دو خطبه ايراد او «
 .»شد مي
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، و سالم بر پيامبر  ةالخطبه نماز جمعه پنج ركن دارد: حمد خداي تعالي، ص

وصيت و سفارش به تقواي الهي براي نمازگزاران، و دعا براي مؤمنان در خطبه دوم، و 

َََظَر ﴿ خواندن مقداري از قرآن كه حداقل آن يك آيه كامل است، پس آياتي از قبيل ُ�ّم 
 كافي نيست.  ﴾٢

نبايد پيش از خطبه نماز جمعه هفت شرط دارد: فرا رسيدن وقت نماز جمعه، پس 
وقت نماز باشد. و تقدم هر دو خطبه بر نماز، و ايستادن در هر دو خطبه با وجود قدرت 

وضويي (بزرگ  بي بر آن، و نشستن بين دو خطبه به اندازه يك طمانينه در نماز، و پاكي از
و كوچك)، و پاكي از ناپاكي تن و لباس و محل، و ستر عورت با لباس پاك، و بلندي 

 شود بشنوند.  مي اندازه اي كه چهل نفر كه جمعه به آنان منعقدصدا به 
 گفت:  فرض دوم: بايد نماز جمعه دو ركعت خوانده شود. چون عمر بن خطاب 

دٍ ـاَل« َمَّ لی لِسانِ حمُ رصٍ عَ لَيسَ بِقَ امٌ وَ تانِ متَ كعَ ةُ رَ عَ مُ  .»جُ

 بان پيامبر نماز جمعه دو ركعت كامل است بدون قصر و شكستگي و اين بر ز«
 . »جاري شده است

 فرض سوم: نماز بايد به صورت جماعت برگزار گردد و دليل آن قبال بيان شد. 

 آن) هاي سنتهيأت نماز جمعه (
 خواند چهار چيز سنت است:  مي براي كسي كه نماز جمعه

 گفته است:  اول: غسل جمعه. چون پيامبر 

م  دل« إى لاى
ّ
أ ْ

ّ
ِ  ـإِذد ْ ّعّة ّْقٍّ هى م  َى َِ   ).رواه الشيخان( ».تّ

 . »هرگاه يكي از شما خواست كه به نماز جمعه برود غسل كند«
، چون هدف از شوند مي يي كه سبب ايجاد بوي بدها چرك دوم: پاك كردن بدن از

غسل نيز اين است پس تنها ريختن آب بر بدن كافي نيست. اما شافعي گفته است: 
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د اندوهش كم خواهد شد و هركس خوش بو باشد هركس جامه خود را پاكيزه نگاه دار«
 . »خردش فزوني يابد

سوم: پوشيدن لباس نيكو و آراسته و خود را خوشبو كردن و استعمال مواد خوشبو. 
 گفته است:  چون پيامبر 

»  َِِ ٍِب ِّْ َِ ٍَِاِِِ  ّوّمّا ِ ن  ِن  َّ ل 
ّ
ّعِة ّولِّ ّا ِ ن ْ ّم يّوّم دَىهى َّ  –ِعَّالى إِن َّن  –ّ ن ِدستّ

ّج دِإل امى ّلّأل  ِّ َ ّصّت إِذد ّا
ّ
َىّم ْ ى 

ّ
َِّب َ

ّا  ا كى ّّ َىّم  َاّو دّساِإ  ع 
ّ
َّّخّف ْ َّ ّعّة ّْقّم   ّأ دَىهى

ّ
 َىّم ْ

َِِ  دلّأل ّ�َ قُّا ىّع ها ّوَّّا يى ُى َِا َِّّْ لَِِ  ََّت  ّكِاّّرُ   ّّ  ِ ن 
ّ
ى ِى رواه ابن حبان فی ( ».يِّ

 . )صحيحه

اش  كس روز جمعه غسل كند و نيكوترين لباسش را بپوشد و مواد خوشبوي خانههر«
ها  آن سپس به نماز جمعه رود به مزاحم مردم نشود و  –اگر داشته باشد –را استعمال كند

را لگدمال نكند، سپس فريضه نمازش را بجاي آرد، و چون امام براي اداي نماز بيرون 
فرا دهد تا اينكه نمازش به پايان رسد، اين اعمال او آيد او سكوت اختيار كند، و گوش 

 .»كفاره گناهان (صغيره) ما بين اين هفته و هفته قبلي او خواهد شد
 گفته است:  لباس سفيد براي روز جمعه بهتر است، چون پيامبر 

َىود ٍُْا ّمو  « ِه م ّوّ� ٍَِاِِمى م  دّوٍاّض ّْ�َُِّا ِ ن ّاِ   ٍَِاِِمى ود ِ ن  َى مإِلِ   .»َاإى
سفيد بهترين لباس شما است و هاي  جامه اي سفيد خود را بپوشيد چون جامه«

 . »مردگان خود را در لباس و جامه سفيد كفن كنيد
چهارم: گرفتن ناخن و ازاله و برطرف كردن مويي كه ازاله آن مستحب باشد، چون 

 اين عمل برابر فطرت سليم است و جزو سنت است. 
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 فرا دادن به خطبه نماز جمعه و اختالف در آن مراعات سكوت و گوش
امام شافعي تصريح دارد به  اند. درباره سخن گفتن به هنگام ايراد خطبه اختالف كرده

اين كه: سخن گفتن در هنگام ايراد خطبه حرام است. و امام مالك و امام ابوحنيفه و امام 
 :فرمايد مي خداونداحمد بنا به ارجح روايتين از او بر اين قول هستند. چون 

ۡرَءانُ ٱقُرَِئ  �َاا﴿ َُ ْ ٱََ  َۡ ْ  ۥَ�ُ  ۡسَتِمُعوا َِصُتوا
َ
 ].204األعراف: [ ﴾َوَ

 .»هرگاه قرآن خوانده شد به آن گوش فرا دهيد و سكوت كنيد«
كه: اين آيه مربوط به خطبه نماز جمعه است. و به اين جهت اند  بيشتر مفسرين گفته

گفته  شده است كه مشتمل بر قرآن است، و چون پيامبر خطبه نماز جمعه قرآن ناميده 
 است: 

َِکّ يّوّم دل« و ّ� ـإِذد قىق ّت لِصاِل ِّ َ ِصت ّهّها لّ
ّ
ْ : بى َى ّعِة ّودِإل امى ّ�  هى رواه اجلامعة إال ( ».َى

  .)ابن ماجه

هرگاه در روز جمعه هنگام ايراد خطبه به رفيق و بغل دستي خود گفتي: خاموش «
 .»اي سخن بيهوده و لغو گفتهباش تو نيز 

 :فرمايد مي در حديث به معني ارتكاب گناه است، چون خداوند »لغو«كلمه 

ِينَ ٱوَ ﴿  ].3املؤمنون: [ ﴾٣ُمۡعرُِضوَن  سّلۡغوِ ٱُهۡم َعِن  َّ
 .»و آنانكه از لغو و گناه روي گردانند«

ت، و و مذهب جديد شافعي بر اين است كه: سخن گفتن در وقت خطبه حرام نيس
به هنگام ايراد «كه: اند  سكوت و گوش فرا دادن سنت است، چون شيخين روايت كرده

 خطبه نماز جمعه از طرف عمر بن خطاب، عثمان بن عفان وارد مسجد شد، عمر 
 و تاخير شوند مي گفت: چه شده است مرداني را كه بعد از نداي نماز جمعه وارد

ن بعد از شنيدن اذان و نداي نماز تنها مشغول گفت: اي امير مؤمنا كنند؟ عثمان   مي
در روز جمعه مشغول ايراد خطبه  . روايت شده است كه پيامبر »ام گرفتن وضو بوده
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آيد؟ مردم به وي اشاره  مي بود كه مردي وارد مسجد شد و سوال كرد: چه موقع قيامت
بعد از  امبر كردند كه خاموش باشد و او ساكت نشد و سخن خويش را تكرار كرد و پي

 بار دوم به وي گفت: 

ََّ ّت « ل 
ّ
َّ ّ ن  ْ ِ، ّْهاّل: إَِّکّ ّ  َِ و ّب دِب ّورّعى ا؟ قاّل: لى

ّ
ّکّ ّ ا دعّااّ� َ رواه ( ».ّو� 

  .)البيهقي بإسناد صحيح

گفت: مهر خدا و رسول خدا. پيامبر  اي؟ واي بر تو براي قيامت چه چيزي تهيه ديده«
  با كسي خواهي بود كه دوستش داريگفت: به حقيقت تو« . 

 در جواب عمر  دليل اين كه سخن گفتن حرام نيست، اين است كه عثمان 
 سوال آن مرد را انكار نكرد، اگر سخن گفتن حرام بود پيامبر  سخن گفت، و پيامبر 

 كرد.  مي آن را انكار
هدف مهم  و اين اختالف در ارتباط با حرف زدن و سخن گفتني است كه غرض و

فوري به آن تعلق نگيرد، وإال چنين سخني نه تنها حرام نيست بلكه واجب است، مانند 
ارشاد و راهنمايي كوري كه نزديك است در چاه افتد، يا كژدمي ببيند كه بر لباس انساني 

كند و او آن  مي رود و او را از آن آگاه كند، يا ستمگري را ببيند كه مردي را دنبال مي راه
 را آگاه سازد، يا امر به معروف و نهي از منكر كند.  مرد

 جايز بودن نماز خواندن در حين ايراد خطبه
تواند دو  مي شود و اينكه آيا مي درباره كسي كه در حين ايراد خطبه وارد مسجد

را ها  آن نبايد اند: برخي گفته اند. المسجد را بخواند يا خير؟ اختالف كرده حتيةركعت 

روايت شده، و نيز به اين دليل كه به  اين نظر از ابن عمر و عثمان و علي بخواند، و 
 »سليك«سكوت و گوش فرا دادن به خطبه امر شده است. و احاديثي را كه در داستان 

به وي امر كرد كه  به اين كه سليك عريان و برهنه بود، پيامبر اند  آمده است تاويل كرده
 و به وي احسان و صدقه كنند و چيزي به وي بدهند. برخيزد تا مردم او را ببينند 
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كه: مستحب است چنين اند  امام شافعي و احمد و اسحاق و فقهاي محدث گفته
المسجد را كوتاه بخواند پيش از آن كه بنشيند. و به سخن پيامبر  حتيةشخصي دو ركعت 

 كه سليك وقتي وارد مسجد شد پيامبر اند  به سليك استدالل كرده غول ايراد مش
 حتيةبه وي گفت: اي فالني آيا نماز خواندي؟ (مراد  خطبه بود و او نشست، پيامبر 

 المسجد است) گفت: خير، گفت: برخيز و نماز را بخوان. 
و در روايت آمده است: برخيز دو ركعت بخوان. و در روايت ديگري آمده است: دو 

يكي از شما روز جمعه براي نماز هرگاه «ركعت بخوان. و در روايت ديگري آمده است: 
. »به مسجد آمد در حاليكه امام بيرون آمده بود (مشغول خطبه بود) دو ركعت نماز بگزارد

خواند او دو ركعت بخواند و سريع  مي و امام خطبه«و در روايت ديگري آمده است: 
 در صحيح مسلم آمده است و صريحند در مستحب ها روايت . همه اين»كوتاه بخواند

به آن جهت به سيلك  كه پيامبراند  المسجد، و اما اين كه بعضي تاويل كرده حتية بودن
گفت: برخيز كه مردم او را ببينند و بر وي صدقه كنند، اين تاويل باطل است، چون پيامبر 

  :به صراحت گفته است 

ّم دل« م  يّو  إى ّلاى
ّ
اّ  ْ ّّ بى ّْق ّ   ـ  إّذد  َى ّعِة ّودِإلّ امى ّ�  هى ّهاَى ُِ  ِهٍ

ّوز  َّ َّّ
 
ِ ّول

ّعَّا 
 
َ  ّر�  . »ّك

هرگاه يكي از شما روز جمعه به مسجد آمد و امام مشغول خطبه بود او سريع و «
 . »كوتاه دو ركعت را بخواند

. و اين باشد مين اين نص صريح است و تاويل بردار نيست و مخالفت با آن صحيح
شود، و اما كسي كه در مسجد است جايز  مي مربوط به كسي است كه در حين خطبه وارد

نيست نماز را آغاز كند، و اگر در نماز باشد و امام وارد شود بايد نمازش را كوتاه كند. 
 اند. اين را ماوردي و ابوحامد غزالي گفته

سوره كهف و قرائت آن در روز يا شب جمعه سنت است كه در روز يا شب جمعه 
 گفته است:  معه چون پيامبر سوره كهف را خواند، اما در روز ج
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ُِف ِ يّوِم دل« َّ وّر ّ دل  عى
ّ
ْ ِّ ّعَّاِ ـّ ن قّ ّ دَىهى َّا  وِر  ا 

ّ
ى ِ ّن دس

ّ
ضاّ  َ

ّ
ّعِة ْ هى رواه احلاكم ( .»َى

 .)والبيهقي

هركس در روز جمعه سوره كهف را بخواند آن قدر نور بهره او خواهد بود كه مابين «
 .»كند مي دو جمعه را برايش روشن

واجب است قرائت سوره كهف به گونه اي باشد كه مزاحم عبادت ديگران نشود، و 
گفته  اوقات ديگران را در حين عبادت مشوش نكند، وإال حرام است. چون پيامبر 

 است: 

» ّ  إِّن كى
ّ
ّ
ّ
َّ ى ّْل يىؤ ِذيّ ـْ َاجف ّر م  ى م  ّم ـمى مى َى ِ  ِّع ُّ  �ّ 

ّ
َّع َاُ ّوّ م  مى َى َّع  َّع ضف ّن 

 . »ِِالّهِدّ  ِ 
آگاه باشيد كه در مسجد همه شما با خداي خود مشغول مناجات هستيد پس بعضي «

از شما بعضي ديگر را اذيت و آزار نكنند و بعضي از شما قرائت را بر بعضي ديگر آشكار 
 .»نكنند

بهترين وقت براي قرائت سوره كهف در روز جمعه بعد از نماز صبح است، به جهت 
كه اول روز جهت دريافتن خير سرعت و شتاب كند، و اما آنچه كه بسياري از قاريان اين 

خوانند كه وقت را بر  مي دهند و قرائت را به گونه اي مي قرآن در مساجد انجام
اند  كنند حرام است. همان گونه كه پيشوايان بزرگ تحقيق كرده مي نمازگزاران مشوش

برحذر ها  آن ناپسند است كه شارع حكيم ما را از از جمله بدعتهاي زشت وها  اين همه
 داشته است. خداوند ما و مسلمانان را از آن به دور دارد. 

 و زمان اجابت دعا و پذيرش آن در روز جمعه ساعت
سنت است كه در شب و روز جمعه دعاي بسيار كرد. اما در روز جمعه براي اين كه  

گفته  »ةروض«ت دعا مصادف شود. صاحب اميد است دعا كردن با ساعت و زمان اجاب

گفته است:  است: درباره ساعت اجابت دعا در صحيح مسلم به ثبوت رسيده كه پيامبر 
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. اين وقت »نشيند تا پايان نماز جمعه ها مي اين زمان از وقتي است كه امام در بين خطبه«
كرد. و اما در  با دست اشاره به اندك بودن آن لحظه اي لطيف و پاك است كه پيامبر 

شب جمعه به دليل شافعي كه گفته است: به من رسيده است كه دعاي شب جمعه قبول 
 است.

 در روز و شب جمعه صلوات و درود بر پيامبر 

در شب و روز جمعه سنت است به دليل اين  و سالم بر پيامبر  ةفرستادن صال 

م  يّوّم دل«خبر:  ياِّ مى
ّ
ّم ْ َّ  ْ

ّ
عّ ـإِّن ْ هى م  ِة ـَى لَّمى ّّ ه ِ ّن دلّصلِ  ٍِْ  ّْ�ِّنّ  ِثوىد ّمّ ر 

ّ
ّْأ

 ّ وّضٌة ّمّ ِى  . »ّ ع
به حقيقت بهترين روز شما روز جمعه است پس در آن روز فراوان بر من صلوات «

 . »كنند مي بفرستيد چون صلوات شما را بر من عرضه

ّ ِ ّن دلّصلِ  ّل قّّة دل«و خبر:  ِثوىد ّمّ ر 
ّ
هى ـْ اه ـعّ َى ّّ لُ   ّّ  ّ ّا ّمّ ّّ ّعِة ّهّهن   ّم دَىهى ِة ّوّ�و 

دُ  درشب و روز جمعه فراوان بر من صلوات و درود فرستيد چون «. »دبى ّعقٍِّ  ُِِا ّعق 
 هركس بر من صلواتي فرستد، خداوند در برابر آن ده صلوات (رحمت) بر وي

 . »فرستد مي

 نداي نماز جمعه حرام بودن داد و ستد در وقت اذان و
شود و خطيب بر منبر  مي وقتي كه اذان و بانگ جمعه در وقت حضور خطيب گفته

نشسته، براي كسي كه نماز جمعه بر وي واجب باشد هر نوع مشغوليت حرام است. چون 
 :فرمايد مي خداوند

َها﴿ �و
َ
� ٰ ِينَ ٱ ََ ِ مِن يَۡوِم  َّ ْ ِِاَا َُودَِي سِلّصلَٰوة ْ ٱََ  ُمَعةِ �ُۡ ٱَءاَمُنٓوا رِ  ۡسَعۡوا

َۡ ٰ اِ ََ ِ ِ ٱِ َوَاُرواْ  َّ
 ].١٠ة: اجلمع[ ﴾ۡ�َۡيعَ ٱ
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اي كساني كه ايمان آورده ايد هرگاه در روز جمعه نداي نماز جمعه سر داه شد به «
 . »سوي ذكر خدا (نماز جمعه) بشتابيد و بيع و داد وستدها را رها كنيد

نص است، و كارهاي ديگر بر آن  حرام بودن بيع و خريد و فروش به موجب اين
شود، و اين مشغوليت پيش از اذان نماز جمعه و بعد از زوال خورشيد مكروه  مي قياس

 است چون وقت وجوب نماز جمعه فرا رسيده است. 

 نماز عيد رمضان و قربان
، يا چون يا گردد مي كند و بر مي لفظ عيد از عود گرفته شده است چون هر سال عود

، يا چون در آن روزها خداوند بخشش و كرم فراوان گردد مي ور و شادي برآمدن آن سر
كند. نماز عيد به موجب قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسالمي  مي عايد مؤمنان

 خداوند فرموده است: مطلوب است.

 ].2الكوثر: [ ﴾٢ ۡ�َرۡ ٱَََصّلِ سَِرّ�َِك وَ ﴿
 .»نبراي خدا و پروردگارت نماز بخوان و قرباني ك«

و مراد از نماز، نماز عيد قربان و مقصود از نحر، نحر و قرباني عيد قربان است. بدون 
پس اند  و يارانش همراه وي و كساني بعد از وي نيز نماز عيدين را خوانده شك پيامبر 

 به صورت اجماع درآمده است. 
د رمضان بود، نماز عيد را خواند در سال دوم هجري و نماز عي اولين بار كه پيامبر 

و در آن سال بود كه زكات فطر (سر فطره) فرض و واجب گرديد. ماوردي اين را گفته 
گفت: به  است. بايد دانست كه نماز عيد سنت مؤكده است، چون آن اعرابي به پيامبر 

 غير از فرايض پنجگانه چيزي ديگر بر من واجب است؟ گفت: 

»ّ،  ّّ َّ  إِ ن  ّ�
ّ
 .)يخانروا الش( ».ّويّ ـْ

 .»نخير، مگر اين كه داوطلبانه و به صورت سنت و تطوع نماز ديگري را بخوانيد«
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نماز عيدين فرض كفايه  اند: بر آن مواظبت كرده است. برخي گفته و چون پيامبر 
، و باشد مي بوده، چون از جمله شعاير اسالمي است و ترك آن سستي و تنبلي در دين

 .آن امر كرده استخداوند نيز در سوره كوثر به 

 ].2الكوثر: [ ﴾٢ ۡ�َرۡ ٱَََصّلِ سَِرّ�َِك وَ ﴿
خواندن نماز عيدين به صورت جماعت يك عمل شرعي است و منفرد و مسافر و 

توانند آن را بخوانند. ولي امروز براي دختران جوان و زنان خوش قيافه  مي عبد و زن نيز
ام است، چون فساد و تباهي و شكل آراسته حضور در نماز جمعه مكروه و بلكه حر

كند،  مي اگر چه بر جواز خروج آنان داللت عطيةاخالق فراوان شده است. و حديث ام 

كه بهترين زمانها است وجود داشت، اكنون ندارد  ولي آن مجوزي كه در زمان پيامبر 
ركت به آنان اجازه داد كه در نماز عيدين ش كه عبارت بود از قلّت مسلمين، لذا پيامبر 

كنند تا جمعيت فراوان گرد هم آيد و به آن منظور به زنان حائض نيز اجازه داده شد كه 
خوانند. به عالوه آن زمان امن و آرامش بود و زنان  نمي حضور يابند اگرچه نماز هم
كردند و  نمي پوشيدند و نگاه مي داد و ديده از نامحرم نمي زيبايي و مفاتن خود را نشان

ن بودند، و اما در زمان ما مفاسدي كه بر خروج و بيرون آمدنشان مترتب مردان نيز چني
 آمده است كه گفت:  كاست آشكارا و متحقق است. و در حديث صحيح از عايشه 

ولى دِب « َِّعت  ،َِا ى ِّإ  لّو ّرْی رّعى ّا ّكها  ى ِّ ا َّ ّن دَ ُى ا ى لّّهَّع ّاّث دلَْه ل 
ّ
 ا ْ

ديٍّم   . »إِ  
ديد  مي كنند مي و كارهايي را كهاند  چيزهايي را كه زنان پديد آورده ر اگر پيامب«

فرمود همان گونه كه زنان بني اسرائيل از اين كار منع  مي آنان را از رفتن به مساجد منع
 .»شدند

اين است فتواي ام المومنين در بهترين قرنها و مردمان فراواني بر اين قول حضرت 
روه و قاسم و يحيي انصاري و مالك و ابو حنيفه كه يك بار منع از جمله ع اند، كعايشه 

 كرد و يك بار اجازه داد، و همچنين ابويوسف نيز آنان را از رفتن منع كرد. 
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 وقت شرعي نماز عيدين
بايد دانست كه وقت نماز عيدين را از هنگام طلوع و درخشش خورشيد است تا 

را تا وقتي كه خورشيد به اندازه يك  وقت زوال آن. ليكن سنت و مندوب است كه آن
چنين كرده است، و براي خروج از  شود به تاخير انداخت، چون پيامبر  مي نيزه بلند

رسد.  نمي گويند: تا خورشيد به اندازه يك نيزه بلند نشود وقت آن مي خالف كساني كه
صورت مرسل تعجيل در نمازعيد قربان و تاخير در نماز فطر سنت است. امام شافعي به 

 به عمرو بن حزم در نجران نوشت:  آورده است كه: پيامبر 

» ِّ َ ِِ ِِ دل
اه
ّ
ضَ ّوْ

ّ
ِم دأل َه ن ّع

ّ
ْ« . 
 .»در نماز عيد قربان شتاب كن و در نماز عيد فطر تاخير كن«

ابن قدامه گفته است: تا وقت براي قرباني كردن وسعت بيشتري داشته باشد، و براي 
 بيشتري باشد.  پرداخت زكات فطر وقت

 تعداد ركعات نماز عيدين
نماز عيد دو ركعت است به اجماع امت اسالمي كه در ركعت اول به جز تكبير 

شود.  مي تحريم، هفت تكبير و در ركعت دوم بجز تكبير انتقال قيام، پنج تكبير گفته
 ترمذي از عمروبن عوف مزني آورده است: 

ّا دبى ّعقٍّ« ّّ  ّ ِِ ّن دّس
ّ
ِْ دَّاِ�ٍّ ْ ّم دلِهِدّ ِ  ّو

ة ـِ  وّّعّقّم ّكّبّ ِ دلِعٍّايِن، ِ دألوىْ ّعَ عاُ ّ�َ 
دّ  ِ  ِّ  . »ّخ َاُ قَّّم دلِه

در نماز عيدين پيش از قرائت فاتحه در ركعت اول هفت تكبير و در  پيامبر «
 .»ركعت دوم پنج تكبير گفت

بير به اندازه خواندن يك آيه معتدل وسنت است كه بين تكبيرها يعني بين دو هر تك
به صورت  توقف كند و تهليل و تكبير و تحميد گويد. به روايت بيهقي از ابن مسعود 

بحانَ اهللاِ «قولي و فعلي. و اين اشاره است به تسبيح و تحميد. و نيكو است كه بگويد:  سُ
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ربَ  اهللاُ أَكْ هَ إِالَّ اهللاُ وَ الَ إِلَ هللاِِ وَ احلَمدُ اين ذكر مناسب اين حال و مقام است. و به قول  چون ».وَ

ماند  مي و گروهي اين ذكر جزء باقيات صالحات (اعمال خيري كه همواره مابن عباس 
و  »ق«، و سنت است كه در ركعت اول بعد از فاتحه سوره باشد مي و ثوابش ادامه دارد)

تمامي. به روايت مسلم. را بخواند به  »اقرتبت الساعة«در ركعت دوم بعد از فاتحه سوره 

را بخواند  »الغاشية«و در دومي  »سبح اسم ربک األعلی«يا در ركعت اول بعد از فاتحه 

 . به دليل پيروي از پيامبر 

 خطبه نماز عيدين بعد از نماز است
سنت است بعد از اداي نماز دو خطبه خوانده شود، چون بخاري و مسلم از ابن عمر 

همواره نماز عيدين را پيش از ايراد  مو ابوبكر و عمر  امبر كه پياند  روايت كرده م
 خواندند. تكرار خطبه به قياس بر خطبه نماز جمعه است كه دو تا است.  ها مي خطبه

نووي گفته است: در اين باره حديثي به ثبوت نرسيده است. مستحب است كه خطبه 
خود را با حمد هاي  خطبههمه  عيد به حمد خداي تعالي افتتاح شود، چون پيامبر 

عدين را با اهللا أكبر شروع هاي  كرد، و به ثبوت نرسيده است كه او خطبه مي خداي شروع
 . )به روايت ابن ماجه در سنن خود(. گفت مي كرده باشد بلكه در خالل خطبه تكبير

 نماز عيد در صحرا
كرد  مي اظبتبر آن مو سنت است كه نماز عيد در صحرا برگزار گردد، چون پيامر 

و نماز عيد را با مردم در مسجد هم خوانده است به علت باراني كه آمده بود. به روايت 
نماز عيد را در  آمده است كه در روز عيد باران آمده بود و پيامبر  از ابوهريره 

. چنانچه نماز عيد در مكه )به روايت ابوداود و ابن ماجه و حاكم(مسجد برايشان خواند. 
 به طور قطع خواندن آن در مسجد الحرام بهتر است.باشد 
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 : تكبير گفتن در عيد

در عيد فطر از هنگام غروب خورشيد شب عيد فطر تا وقت ورود امام براي نماز عيد 
 يا بازارها در شب يا روز فرقي ها راه ياها  مستحب است تكبير گفت. خواه در خانه

كرد تا مردم با وي در تكبيرگفتن موافقت كند. مستحب است به هنگام ازدحام چنين  نمي
نمايند، و براي مقيم و مسافر و زن و مرد فرقي نيست چون به طور عموم خداوند فرموده 

 است:

واْ ﴿ ُ َ ٱِ�َُكّ�ِ ٮُٰ�مۡ  َّ َۡ ٰ َما َه  ].37احلج: [ ﴾َ�َ
 .»و براي اين كه خداوند را تكبير گويئد بر اين كه شما را هدايت كرده است«

شد كه  مي به ما دستور داده«گفته است:  عطيةاي اين كه بخاري به روايت از ام و بر

آمدند و پشت سر مردم با  مي در نمازهاي عيد به صحرا برويم حتي زنان قاعده نيز بيرون
 .»ندگفت مي آنان تكبير

 :و اما گفتن تكبير در عيد قربان به دليل قول خداي متعال است

َرَها ََ ﴿ ّّ َ�ٰسَِك َس واْ ََ ُ َ ٱُ�ۡم ِ�َُكّ�ِ ٮُٰ�مۡ  َّ َۡ ٰ َما َه  ].37احلج: [ ﴾َ�َ
اين چنين آن را برايتان مسخر كرديم تا خداي را بر آنچه شما را هدايت كرده است «

 .»تكبير گوئيد و بزرگ بدانيد

ْ ٱووَ ﴿ ُروا َُ َ ٱ ۡا وَ�ٰت   َّ ُۡ ٖ  ّمۡع يّا
َ
 ].٢٠٣ة: البقر[ ﴾ِ ٓ �

 .»معدود و معلوم ياد و ذكر كنيدو اهللا را در روزهاي «
ذي الحجه)  13 -12-11گفته است: مراد از اين ايام، ايام التشريق ( مابن عباس 

اين ايام از صبح روز عرفه تا عصر آخرين  و ابن مسعود  است. و به روايت از علي 
روزها را  تمام اين مو عبداهللا بن عمر  اند. روز مني است. ابن المنذر و غير او چنين گفته

 ر. و زنان دگفت مي در روز قرباني تكبير ك. و ام المومنين ميمونه گفت مي در مني تكبير
ابن عثمان و پشت سر عمر بن عبدالعزيز در مسجد ي ايام التشريق پشت سر أبان ها شب
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ند. و حافظ ابن حجر گفته است كه: اين آثار بر اين داللت دارند كه در اين گفت مي تكبير
 ند. گفت مي بعد از نمازهاي فريضه تكبيرروزها 

 :صيغه تكبير عيد

چيزي كه درباره تكبير عيد آمده است آن است كه عبدالرزاق با سند ترين  صحيح 

و به  »اهللاُ أكرب اهللاُ أكرب اهللاُ أكرب كبرياً «صحيح از سلمان نقل كرده است كه گفت: بگوييد: 

هللاَِ  اهللاُ«روايت از عمر و بن مسعود آمده است:  اهللاُ أكرب وَ أكرب اهللاُ أكرب الَ إلهَ إالَّ اهللاُ وَ

براي مردان مستحب است كه صدا را بلند كنند ولي براي زنان مستحب نيست.  ».احلَمد

كه مردم در  گفت مي در قبه خويش در مني تكبير بخاري گفت: عمر بن خطاب 
ند تا اين كه گفت مي بازار نيز تكبيرند، و مردم گفت مي شنيدند، و با تكبير او تكبير مي مسجد

 صداي تكبير در مني طنين انداخت. 

 )از خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي (كسوف و خسوفنم
ها  آن كسوف براي خورشيد گرفتگي و خسوف براي ماه گرفتگي است، و به هنگام

 گفته ا ست:  خواندن نماز مخصوص سنت مؤكده است، چون پيامبر 

ه ّا « ّْ ود  إِّنّ دل يَىم  ذدِلکّ ّّْصقّو د ّوداعى
ّ
 ِلٍّاَِِ  ّْ�ِذد ّرْ

ّ
ّلاف ّوّ

ّ
ِاِن لِّهوِ� ْ َِ

َّ  َ َّ  
ّ
ّ ِّ ّودلّهّه

  .)رواه الشيخان( ».دّب َّعاَ

، هرگاه خورشيد شود نمي به حقيقت خورشيد و ماه براي مرگ و حيات كسي گرفته«
 .»خداوند را بخوانيد و دعا كنيد يا ماه را گرفته ديديد نماز كسوف و خسوف بخوانيد و

 و در روايت آمده است: 

م  « ّف  ا ِِمى ِْ
َّ قّود ّلّأل يَّ ّّ ود دّب ّو  . »داعى

 .»خداوند را بخوانيد و دعا كنيد و نماز بخوانيد تا اين حالت رفع شود«
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حداقل نماز كسوف و خسوف دو ركعت است. براي هر ركعت دو قيام و دو ركوع 

را گفته و  ةشود، به اين ترتيب كه اول تكبير صال مي ام فاتحه خواندهاست كه در هر قي

خيزد و دوباره در قيام فاتحه  مي رود، سپس از ركوع بر مي خواند و به ركوع مي فاتحه را
خيزد تا اين كه به  مي رود، سپس از ركوع بر مي خواند، سپس براي بار دوم به ركوع مي را

شود  مي رود كه اين مي كند، سپس به سجده مي ات طمانينهايستد و مراع مي حالت اعتدال
 خواند.  مي يك ركعت، سپس ركعت دوم را نيز به همين ترتيب

صورت كامل اين نماز اين است كه در قيام اول بعد از دعاي افتتاح و تعوذ و قرائت 
سوره بقره فاتحه سوره بقره را بخواند، و در قيام دوم بعد از فاتحه به اندازه دويست آيه 

را بخواند و در قيام سوم بعد از فاتحه به اندازه يكصد و پنجاه آيه و در قيام چهارم به 
 اندازه يكصد آيه بخواند. به روايت شيخين از ابن عباس. 

مستحب ا ست كه در ركوع اول آن قدر تسبيح را طول دهد كه به اندازه خواندن 
ع سوم به اندازه هشتاد آيه و در ركوع سوم يكصد آيه از سوره بقره طول بكشد. و در ركو

به اندازه هفتاد آيه و در چهارم به اندازه پنجاه آيه، چون اين صورت در خبر آمده است و 
دهد. رافعي چنين گفته است، ولي نووي  نمي بنا بر قول صحيح اعتدال و سجده را طول

و در حديث صحيح نيز مدت را طوالني كند. ها  آن گفته است: صحيح آن است كه در
 آمده و شافعي به آن تصريح كرده، و بويطي آن را از او نقل كرده است. 

، و دليل آن باشد مي پس سجود اول مانند ركوع اول و سجود دوم مانند ركوع دوم
خورشيد گرفتگي پيش  در زمان پيامبر «كه گفت:  مخبر شيخين است از ابن عباس 

نيز با وي بودند كه در قيام اول بسيار قيام را طول داد و نماز خواند و مردم  آمد پيامبر 
به اندازه مدتي كه بتوان سوره بقره را در آن خواند طول كشيد، سپس مدت طوالني به 
ركوع رفت و سپس برخاست و مدت طوالني كمتر از مدت قيام اولي ايستاد، سپس 

يستاد، سپس دوباره به دوباره به ركوع رفت و مدت طوالني كمتر از مدت قيام اولي ا
ركوع رفت و مدت طوالني كمتر از مدت ركوع اول توقف نمود، سپس به سجده رفت و 
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بعد از آن قيام فرمود و مدت طوالني كمتر از مدت قيام اول توقف نمود، سپس به ركوع 
رفت و مدتي كمتر از مدت ركوع اول توقف نمود، سپس از ركوع برخاست و مدت 

اولي ايستاد سپس دوباره به ركوع رفت و مدت كمتر از مدت ركوع كمتر از مدت قيام 
اول در ركوع ماند، سپس به سجده رفت سپس نماز را به پايان برد و خورشيد گرفتگي 

 . »برطرف شده بود
سنت است كه نماز خسوف  جماعت در نماز كسوف و خسوف، به تبعيت از پيامبر 

. اگر )ر صحيحين به آن اشاره شده استو د(و كسوف به صورت جماعت خوانده شود، 
مأموم در ركوع اول ركعت اول يا ركعت دوم را دريابد يك ركعت را دريافته است، 
بخالف اين كه اگر در ركوع دوم ركعت اول و ركعت دوم برسد يك ركعت را درك 
نكرده است، چون ركوع دوم تابع ركوع اول است و خود تنها اعتبار ندارد. در نماز 

مستحب است با صداي بلند فاتحه خوانده شود، و در نماز كسوف با صداي  خسوف
در صحيحين از جهر سخن رفته و در ترمذي از سر، گفته است حسن صحيح (سري كه 

 .)است

 خطبه نماز كسوف و خسوف
 جمعه، چون پيامبر هاي  سنت است امام بعد از نماز دو خطبه بخواند مانند خطبه

 . در مسلم آمده است كه: پيامبر )سلم آن را روايت كرده استو م(عمال چنين كرد. 
برخاست خطبه ايراد كرد و حمد و ثناي خداي گفت، تا آنجا كه گفت: اي امت محمد 

 يا كنيزش را كه زنااش  آيا كسي هست كه از خداوند با غيرت تر باشد كه ببيند بنده
دانستيد فراوان  مي دانم مي كه منكنند؟ اي امت محمد بخداي سوگند اگر شما آنچه را  مي

خنديد. اي مردم آگاه باشيد آيا من رسالت خود را بيان كرده  مي كرديد و اندك مي گريه
 و در صحيح آمده است. اند  ام؟ برخي از ياران اين خطبه را روايت كرده
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سنت است كه خطيب مردم را بر صدقه دادن و بنده آزاد كردن تشويق و ترغيب كند 
در صحيح بخاري آمده است (را از غفلت و فريب و مغرور شدن برحذر دارد.  و مردم

ِِ «: )كه و ِف دلّهّه َى ِِ كى ة ِ 
ِّ ِِالِعَاقّ ّم

ّ
ْ« . 

 . »در هنگام خسوف و ماه گرفتگي مردم را به آزاد كردن بندگان دستور داد پيامبر « 
و صواعق و  براي هر كس سنت است كه به هنگام سختيها و حوادث و نزول باليا

خالصانه و با تضرع و زاري از پيشگاه ها  آن وزش باد شديد و زلزله و خرابي و امثال
 خداوند دعا نمايد. 

 :فرمايد مي چون خداوند

﴿ ٓ َٓ ْ  ََلَۡو ُّعوا ََ ُسَنا َُ
ۡ
 ].43األنعام: [ ﴾ِِۡا َجآَءُهم بَأ

 .»پس چرا وقتي كه عذاب سخت ما را ديدند تضرع و زاري نكردند؟«
ر مواقع حوادث و نوازل، عالوه بر دعا در پيشگاه خدا سنت است كه به صورت د

 وزيد مي هرگاه باد سختي انفرادي هم نماز بخوانند تا انسان غافل نماند، چون پيامبر 
 : گفت مي

وذى « عى
ّ
ر ِعقّت  ِِِ  ّوْ

ى
ّ ّ ا ْ ا وّّا   ُّ ّ ّ ا ِهٍ ا وّّا   ُّ ّ ىّك ّا   ل

ّ
أ ع 
ّ
ّم إِ�ه ْ ُى

ا ّوّكه ّ ا  دلقّ ُّ ِِّك ِ ن  ّكه
ر ِعقّت  ِِ ِ 

ى
ا ّوّكه ّ ا ْ ُّ ا ِرُ�ا، ِهٍ ُّ  ّعق 

ّ
ا ِرّ�اُلا ّوّ ت ُّ ّعق   ّ ّم د ُى  . »دلقّ

خداوند خير آن را و خير آنچه در آن است و خير مأموريت و وظيفه اي كه به «
چه كه در آن وجود گذاشته شده است از تو مسئلت دارم، و از شر آن و شر آناش  عهده

 واگذار شده و براي آن فرستاده شده است به تو پناهاش  دارد و شر مأموريتي كه به عهده
 . »برم. خداوندا آن آن را باد راحت و خوشي گردان نه باد عذاب مي

 نماز طلب باران
استسقاء به معني خواستن آب از خداوند به هنگام نياز است، و نماز طلب باران سنت 

 بر آن مواظبت كرده است. به روايت مسلم:  است كه پيامبر مؤكد 
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ولى دِب « ّج رّعى ِّ َّّم دلِهَ قّّة وّّلّوّل رِادّ لى  ّا لى ّودعَّه  ِّ  ُ ِّ  دّساِإ 
ّ
ّعّم إَِ َّ

ّْ  ِ  َ تّ  َ ّ ّوزدّا  » 
دّ  ِ «دوىخاِری:  ِّ ِّ ٍُْا ِِالِه ُّ ّّ« . 

يرون رفت سپس به مردم پشت كرد و براي طلب باران از خدا به صحرا ب پيامبر «
بخاري به  »روي به قبله ايستاد و عبا و تن پوش (رداي) خود را برگردانيد و وارونه كرد

 . »با صداي آشكار و جهري قرائت كرد«آن افزود: 
 و احاديث در اين مورد فراوانند. 

دعا، طلب باران و آب از خداوند است با ها  آن استسقاء سه نوع است كه كمترين
خواه به صورت انفرادي يا دستجمعي. حد متوسط استسقاء به وسيله دعا بعد از نماز 
است حتي اگر نماز سنت باشد، و در خطبه اي مشروع (مانند خطبه جمعه يا عيدين) و 

هاي  افضلترين و بهترين صورت استسقاء آن است كه با نماز مخصوص و خطبه
دهد و از عذاب خدا مردم را بترساند و مردم  مخصوص صورت گيرد كه امام مردم را پند

را امر به صدقه و انواع خيرات و حسنات كند و مردم را به پرداخت و باز پس دادن 
و توبه از گناهان تشويق كند، چون اين چيزهاست اند  حقوقي كه از ديگران پايمال كرده

محروم شدن مردم و ها  كه سبب انقطاع باران و خشكسالي و خشكيدن جويباران و چشمه
از رزق و روزي، و سبب غضب خداوند شده و موجب نزول عقوبتهاي الهي از قبيل 
ترس و گرسنگي و كاهش اموال و محصوالت زراعي و ميوه جات، و ويران شدن آبادي 

 و آباداني ممالك ستم پيشه گان گرديده است. 
 :فرمايد مي خداوند

﴿ ٓ ۡهلَِك قَرۡ  �َاا َو ن 
َ
َ ٓ َرۡدََا

َ
ْ يِيَها َََحّق َعلَۡيَها َ وا َُ ََ َُ َمۡرََا ُمۡ�َيِيَها َي

َ
ۡوُل ٱَ�ًة َ ََ ّمۡرَ�َٰها  َۡ َۡ ََ

مِٗ��  ۡۡ  ].16اإلرساء: [ ﴾١َُ
هرگاه اراده كنيم مملكتي و شهري را هالك كنيم به مردمان مرفه و ثروتمند و «

نند) و راه فسق و دهيم كه با اوامر ما مخالفت ك مي كنيم (و مهلت شان مي منعمانش امر
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فجور را در پيش گيرند، آن وقت مستحق عذاب ما خواهند شد كه آن جاها را به كلي 
 .»كنيم مي ويران

بايد امام مردم را سه روز متوالي به روزه گرفتن دعوت كند و در روز چهارم كه 
 همگي روزه هستند به صحرا بيرون روند و دعا كنند، چون دعاي روزه دار نزديكتر است
به اجابت و پذيرش از جانب خدا، و همگي در لباس كهنه و به هيأت و شكل گدايان در 
پيشگاه خدا باشند و با متانت و آرامش و وقار باشند در راه رفتنشان و سخن گفتنشان و 

 نشستنشان. 
با لباس كار و متواضع و متضرع و با فروتني  پيامبر  ):ابوداود روايت كرده است كه(

شهر بيرون آمد تا اينكه به مصلي واقع در خارج شهر رسيد. و نبايد مردم خود  و زاري از
 را خوشبوي كنند چون اين نشانه سرور و فرح است. 

و الزم است كه استسقاء به وسيله پيران شكسته و ناتوان و زنان اندوهگين و كودكان 
 . زيرا پيامبر صورت گيرد، چون دعاي اينگونه اشخاص به اجابت و قبول نزديكتر است

 گفته است: 

ّزقى «  ِ م  َى ُّ ّن ّو�ىَ  ـّو ّعِائِ ـو  َى
ِِ 

ّّ
وّن إِّ م  ـّصى  . )رواه البخاری( ».مى

مگر نه اين است كه به وسيله ضعيفانتان به شما رزق و روزي و نصرت و پيروزي «
 .»شود مي داده

از نزول  بايد پرهيز كرد از استسقاء به وسيله ظالمان و فاسقان چون در آنصورت
 غضب خدا بر آن ناحيه نتوان ايمن شد. 

خواند  مي هنگامي كه امام مردم را بيرون برد بر ايشان دو ركعت نماز مانند نماز عيد
 هائي را دهد، چون در حديث آمده است. و سوره مي كه قرائت را به صورت جهري انجام

ته است. وقت نماز باران خواند كه در نماز عيد خوانده ميشود. امام شافعي چنين گف مي
اختصاص به وقت معين ندارد، نووي چنين  اند: همان وقت نماز عيد است. برخي گفته

چون امام  اند. گفته است. شافعي نيز آن را به صراحت گفته و محققين آن را تصحيح كرده
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ان در طلب باران بيرون رفت برايم كند، چون پيامبر  مي از نماز فارغ شد دو خطبه ايراد
دو ركعت نماز خواند بدون اذان و اقامه، سپس خطبه خواند و دعا كرد و روي را به 
جهت قبله برگردانيد و دستان را به طرف آسمان برداشته سپس عبايش را وارونه كرد كه 

به روايت احمد (. »طرف راست را برطرف چپ و طرف چپ را بر طرف راست انداخت
 . )وابن ماجه و بيهقي

در خطبه اول و دوم فراوان استغفار كند چون مقام، مقام استغفار است، و بايد امام بايد 
پرهيز كند از اينكه به زبان استغفار نمايد ولي قلبش بر گناه و ظلم و جور و عدم اجراي 
حدود شرعي و ستم بر رعايا اصرار داشته باشد، چون در اين صورت با غضب خدا 

از گناه توبه كند و بر آن اصرار و ادامه داشته باشد براي اينكه كسي كه  گردد مي روبرو
ماند كه به پروردگارش استهزاء و مسخره كند، و چگونه دعاي چنين  مي چون كسي

 شود؟  مي شخصي پذيرفته
روايت شده وقتي كه استسقاء كرد تنها استغفار نمود. به وي  از عمر بن خطاب 

سقاء كرده باشي و طلب نزول باران كني؟ گفتند: اي امير مؤمنان ما نديديم كه تو است
گفت: من با استغفار خويش طلب نزول باران كردم و اين استغفار به منزله ستارگان 

 :بارد، سپس اين آيات را خواند مي عادتا بارانها  آن آسمان است كه به هنگام ظهور

ْ ٱ﴿ اٗر�  ۥَرّ�ُ�ۡم َِِّهُ  ۡسَتۡغُُِروا ُّ ََ َّ ٱ يُۡرِسلِ  ١َ�َن  َراٗر�  َمآءَ س ۡۡ  ].11-10النوح:[ ﴾١َعلَۡيُ�م ّمِ
از پروردگار خودتان طلب مغفرت كنيد كه او بسيار آمرزنده است و بر شما باران «

 .»باراند مي سنگين
آمده است كه به معني ستارگان است كه اعراب  »مجاديح«كلمه  در سخن  عمر 

با اين سخن خود چنين خبر داد كه  كردند باران زايند، و عمر بن خطاب مي جاهلي گمان
 نه ستارگان.  شوند مي اين استغفارها است كه موجب نزول باران الهي

كنند، به  مي كند و مردم نيز از وي پيروي مي امام در نماز باران عباي خويش را وارونه
 ، و در وارونه كردن عبا اشاره است به اينكه از خداونددليل حديث ابوهريره 
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م كه حالمان را از شدت و سختي به رخاء و فراخي، و از تنگدستي به فراخ خواهي مي
دستي تبديل كند و خشم خود را به رضاي خود مبدل سازد، و امام بايد دستان خود را رو 
به آسمان بردارد و دعائي را بخواند كه رسول اهللا خواند و نهاني و آشكارا در دعا مبالغه 

 :فرمايد مي كند چون خداوند

ْ ٱ﴿ يَةً  ۡدُعوا ُۡ ُِ وٗ� َو ََ  ].55األعراف: [ ﴾َرّ�ُ�ۡم َُ
 .»خدايتان را با تضرع و زاري و پنهاني بخوانيد«

خواند مردم نيز دعاي سري بخوانند و هرگاه امام با صداي  مي هرگاه امام دعاي سري
 جهري و آشكار دعا كند مردم آمين بگويند. و اينك دعايي كه پيامبر خواند: 

ُى « َّ ـدلقّ ٍا ّر ه  َّ ـّم عى ٍا ّعذد ف ّوّ  ه  ّّ عى  ف (دَلف وذُا  دلب�ة) ّوِّّل ف (داٍَار) ـةف 
َى  َى ِِ ّو

َّ ّْ ِدِ  ّودآلَِم (دََال ودقلل) ّوّ َاِِِت دل ّّ ّم ّمّ دل ُى مف (ضار) دّلقّ ا  ُّ وِن ـّوّ 
ُى  وِايِّة دّلقّ

ّ
ُى ـدأل ا. دلقّ  ّعقٍَّ 

ّ
َِْ ئاُ  مّّ ـّمّ ّلودلَا ّوّ ُّ ِهَا ّسٍثاُ  ٍِثاُ ( َِد  َهذد  ن دلْا )  دع 

َّهاُ  َّ اُ (شايا دلوقَ م دألرض)  ِّ هقُل (يعم دألرض ِاسَا�) ّع �ئاُ ّسّاقاُ (كث  دَا ) لى ِِ ّم
ا ِ ّن   ّعقَ 

ّ
ٍ ّث ّوّ ت ِّ َِا دل ّم دعه ُى

( ََها م دألرض مََوعَاُ َا) ادئِهاُ (مََهِدُ َِع ). دّلقّ
ُى  َک) دّلقّ ّا (دلاسَا  ن َر َِ ّم إِّن ِِالعَاِا ّودِولِا ِ ّن دَُِّا (دَْهة) ّودَىو ِي ـدلهاَِ

  َ َّ ُى ـّودل ّّ إِّلکّ (ألَک قاار م دسَِ ودلِ) دّلقّ ود إِ
َى  ْ ّ ََِت  ّسّا ـکِ (دلٍَ )  ا ،

ّ
ّم ْ

ل  ّعقٍَّا ِّ  َِ َ
ّ
ّي ّوْ ِّ  ّاِر ّسّا دل

ّ
رّي وْ َّ َّ دل �ِ� دل ف  ـِّ ِْ ر ِض ّودك

ّ
�ِ� دأل ِّ ََِت  ّسا ّ ن  ِّ

ّ
هاِ  ّوْ

 ِّّ َّ َ ّت َِِا  ِى ّ إَِّکّ كى ِِ َِّ  َ
ّ ّم إَِاّ ، ُى

َّ ى ّ. دّلقّ فى  ِْ  يّم
ّ
َّّا ِ ّن دّولِ   ا ّ ر ِعِم ـَّ

ّ
اردُ ّْأ

ّردردُ  هاّ  ّعقٍَّا ِ ا  َّ   .)رواه الشافعی عن سامل ابن عبداهللا( ».دل

بركت و ويراني و بالء و امتحان و  بي ندا باران رحمت باشد نه باران عذاب وخداو«
ها  و محل رويش گياهان و درختان و دره ها كوه خرابي و غرق كردن و سيل، خداوندا بر

بباران، خداوندا بر پيرامون ما باشد نه بر ما. خداوندا باران رهايي بخش از سختي و باران 
ه گياهان و فراوان پوشاننده، فراگير و گسترده، ريزان و جاري و پر آب و گوارا وسبزكنند

پيوسته به ما عطا كن، خداوندا ما را از آن سيراب گردان و ما را از محرومان و نوميدان از 
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و حيوانات  و مردم به چنان سختي و  ها سرزمين رحمتت مگردان، خداوندا بندگانت و
بريم و  مي ه شكايت و شكوه از آن را تنها به توكاند  گرسنگي و تنگي و مشقت مبتال شده

خداوندا كشتزارمان را  ،آوريم چون نفع و ضرر تنها در دست تو است مي به تو شكايت
آسمان ما را سيراب هاي  را پر شير كن، و از بركت و فزوني سبز و پستان حيواناتمان

ه، و اين مشقت و سختي زمين و نباتات ما را روزي دهاي  ها و فزوني گردان، و از بركت
و بال را از ما دور كن كه غير از تو كسي بر آن قادر نيست، خداندا از تو طلب مغفرت 

امام ( .»داريم چه تنها تو آمرزنده اي پس خداوندا باران سنگين و فراوان به ما عطا كن
 . )شافعي آن را از سالم بن عبداهللا روايت كرده است

ن كه در وادي و دره روان گرديده و جاري شده است سنت است كه امام از آب بارا
غسل كند يا وضو بگيرد و بهتر است كه هر دو را انجام دهد. در مجموع نووي چنين 
گفته است. و سنت است كه به هنگام شنيدن صداي رعد تسبيح كند و اين آيه را به 

ّبِحُ ﴿ عنوان تسبيح بخواند: ََ ُ ُۡ ٱ َو� ِ  سرّۡع ه ِۡ ٰ ٱوَ  ۦِ�َۡم ََ تِهِ  �َِكةُ سَۡم َُ ي ِِ  ].13الرعد: [ ﴾مِۡن 
كند و فرشتگان نيز از  مي پاك و منزه است خدايي كه) رعد تسبيح و حمد او را«(

. امام مالك آن را روايت كرده است كه به وقت رويت برق آسمان »خوف او چنين كنند

عاً «گويد:  طَمَ فاً وَ وْ قَ خَ ْ مُ الربَ يكُ رِ ن يُ بحانَ مَ است خدائي كه برق را به شما پاك و منزه « »سُ

. و مستحب است كه به »ترسيد مي دهد كه هم به آن اميد باران داريد و هم از آن مي نشان
و به هنگام  اند، برق آسمان چشم ندوزد، چون پيشينيان درستكار آن را مكروه دانسته

وسٌ «گويند:  مي رويت برق بُّوحٌ قُدُّ نيكو است كه در اين  ماوردي گفت: »الَ إلهَ إِالَّ اهللا سُ

خداوندا باران «باره به آنان اقتداء نمود. و نيكو است كه به هنگام ريزش باران بگويد: 
خواهد  مي . به روايت بخاري. و در هر مورد كه دلش»فراوان و سنگين و سودمند باشد

در پيشگاه خداوند دعا كند چون بيهقي گفته است كه: در چهار موقع و چهار جا دعا 
شود: به هنگام برخورد صفوف جنگجويان مجاهد با دشمن، و به  مي د قبول واقعمور

 هنگام نزول باران، و به هنگام اقامه نماز، و به هنگام رويت خانه كعبه معظمه. 
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و سنت و مستحب است كه به دنبال باران بگويد: در سايه فضل خداوند بر ما باران 
دادن به باد مكروه است بلكه سنت است كه به باريد و رحمت خدا بهره ما باشد. دشنام 

 هنگام وزش باد دعا كرد چون در خبر آمده است: 

ىود دّب « ل
ّ
َّوُا ّودعأ َى ّ ا ّْل ْ ُو يَىهى

ّ
ّعذدِ  ِْ�ِذد ّرْ

 
ِّة ّوَأأ ِِال  َ ِّّ أ ِِال

 
ُِ دِب َّأ ِى ِ ن ّرو  � ِّ ّ دل

ود ِِاِب ِ ّن ّكهُا  . »ّاّ ُا ّودعَّعٍذى
آورد و گاهي هم عذاب خدا را  مي ز رحمت خدا است و رحمت را با خودباد ا«

همراه دارد، چون باد را مشاهده كرديد آن را ناسزا نگوئيد و خير آن را از خداوند مسئلت 
 .»كنيد و از شر و بدي آن به خداوند پناه ببريد

بكر وراق : به ابو)بيهقي در فصل ايمان از محمد بن حاتم روايت كرده است كه گفت(
گفتم: چيزي را به من آموز كه مرا به خداوند نزديك سازد و از مردم دور نمايد، گفت: 

از تو را  چيزي كه تو را به خداوند نزديك سازد مسألت تو از او است، و اما چيزي كه
روايت كرد  است، سپس از ابوهريره ها  آن مردم دور سازد ترك مسألت و خواهش از

  گفت: كه پيامبر 

بى ّعقٍّ ِ « َّ  ِ َّ ِل دّب 
ّ
أ  َ ّ  . »ّ ن لّم  

 .»گيرد مي هركس از خداوند مسألت نكند و چيزي نخواهد بر وي خشم«
 سپس اين شعر را خواند:

ـــــــــــةً  مَ حاجَ ـــــــــــی آدَ ن ـــــــــــأَلَنَّ بَ  ال تَس
 

ـــــــبُ   جَ ـــــــهُ ال حتُ ـــــــذی أَبوابُ ـــــــلِ الَّ سَ  وَ
 

هُ  ـــــــــؤالَ كـــــــــتَ سُ رَ ـــــــــبُ إِن تَ  اَهللاُ يَغضَ
 

مُ حـــــــنيَ   نـــــــی آدَ بَ ـــــــبُ وَ ســـــــأَلُ يَغضَ  يَ
 

هرگز از فرزندان آدم طلب نياز مكن، از كسي كه تقاضاي نياز و مسألت كن كه «
شود اگر از او چيزي نخواهي و  مي . خداوند خشمگينشود نمي هرگز درهايش بسته

مسألت را از او ترك كني، و فرزندان آدم به عكس چون چيزي از آنان خواسته شود 
 . »شوند مي خشمگين
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 نماز ترس)الخوف ( ةصال

نماز خواندن در هنگام خوف و ترس به دليل قرآن كريم و سنت نبوي و اجماع امت 
 :فرمايد مي اسالمي  يك عمل شرعي است. خداوند

َ�ۡمَت سَُهُم  �َاا﴿
َ
نَت يِيِهۡم ََأ ۡسلَِحَتُهۡمف  سّصلَٰوةَ ٱَُ

َ
َ ْ ٓوا َُ ُِ ۡ

ةٞ ّمِۡنُهم ّمَعَك َوۡ�َأ َُ ِ ۡم َطآ� َُ َََِِاا  ََۡلَت
 َُ ُِ ۡ

ْ َمَعَك َوۡ�َأ ْ ََۡلُيَصلووا َرٰ  سَۡم يَُصلووا ِۡ ُ
ٌة َ َُ ِ ِت َطآ�

ۡ
ْ ِمن َوَرآ�ُِ�ۡم َوۡ�َأ ْ ََۡلَيُكوَُوا وا ُۡ ْ َسَج  وا

ۡسلَِحَتُهۡم  َوّد 
َ
رَُهۡم َوَ َۡ ِينَ ٱِح ۡمتَِعتُِ�ۡم َيَيِميلُونَ  َّ

َ
ۡسلَِحتُِ�ۡم َوَ

َ
لُوَن َ�ۡن َ ُُ ْ سَۡو َطۡغ ُروا َُ �َ 

ن 
َ
َ ٰ ََ نُتم ّمۡر َُ ۡو 

َ
ٗا  ّمِن ّمَطٍر َ

َ
َٓ ُجنَاَح َعلَۡيُ�ۡم ِِن َ�َن بُِ�ۡم َ ۚ َو ٗة َۡ َعلَۡيُ�م ّمۡيلَٗة َ�ِٰح

 ْ َرُ�ۡم  ِِّن  ََُضُعوٓا َۡ واْ ِح َُ ُِ ۡسلَِحَتُ�ۡمف َو
َ
َ ٱَ ِهيٗنا  َّ اٗبا مو ََ ُِٰرِ�َن َع ََ ّۡ سِۡل َع

َ
 ].102النساء: [ ﴾١َ

را (به دو دسته و ها  آن ستي (براي سپاهيان و يارانت) نماز خوف بخوانيهرگاه خوا«
گروه تقسيم كن)، گروهي با تو نماز بخوانند و گروهي ديگر مراقب و مواظب دشمن 

خوانند در اثناي نماز) اسلحه را با خود حمل كنند (تا هر  مي كه با تونمازها  آن باشند و
 داشته باشند). هرگاه (آن گروه كه با تو نماز لحظه آمادگي رويا رويي با دشمن را

خوانند با تو به) سجده رفتند، (آن گروه ديگر كه در پشت سر شما هستند نگهباني  مي
 رسانند و نيمه ديگر را خودشان مي بدهند تا اين كه گروه اول نيت نمازشان را با تو بپايان

پردازند در حالي كه تو هنوز  مي دهند، و آنوقت آنان به نگهباني مي خوانند و سالم مي
 كنند و بقيه نماز را با آنان مي خواني، سپس آن گروه ديگر به تو اقتدا مي ركعت سوم را

كنند، بنابراين هر  مي خواني و پس از اين كه تو سالم دادي آنان نماز خود را تكميل مي
دارند كه شما از  ، كافران دوستاند) دو دسته از پاداش و فضيلت نماز جماعت بهره برده

اسلحه و كاالي خود غفلت كنيد و يكباره به شما حمله كنند. بر شما گناهي نيست كه اگر 
از باران در رنج  بوديد يا بيمار بوديد اسلحه تان را بر زمين بگذاريد و احتياط الزم را 

ر گمان خداوند براي كافران عذاب خوا بي بكار ببريد (و آمادگي كامل داشته باشيد)،
 .»كننده و رسوا كننده اي مهيا كرده است
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 گفته است:  و پيامبر 

ّا « ّّ يَىهىوِ ْى
ّ
قّود ّكها ّرْ ّّ« . 

 .»خوانم مي بينيد مرا نماز مي آن گونه نماز بخوانيد كه«
پس  اند، و يارانش بعد از وي نماز خوف و ترس را خوانده و حال آن كه پيامبر 

. به عالوه سبب آن هنوز نيز باقي است مانند نماز قصر اجماع نيز بر آن منعقد شده است
و شكسته. نماز خوف در سفر و غير سفر هر دو جايز است. اين نماز به سه روش 

 شود:  مي خوانده
 دشمن در غير جهت قبله قرار گرفته كه امام نمازگزاران را به دو گروه تقسيم -1

كنند، و با امام  مي با امام نماز را شروعكند يك گروه در برابر دشمن ايستاده و گروهي  مي
خواند، چون براي ركعت دوم برخاستند اين گروه نيت جدايي از  مي يك ركعت را با آنان

 دهند و مي خوانند و سالم مي كنند و خود بدون امام يك ركعت ديگر و تشهد را مي امام
م ركعت دوم است گروه ايستند. آن وقت كه هنوز امام در قيا مي در برابر دشمن روند مي
دهد تا به وي  مي كنند كه امام آن را طول مي آيند و در ركعت دوم به امام اقتدا مي دوم

 خواند چون امام براي تشهد نشست آنان بر مي ملحق شوند، آنگاه ركعت دوم را با آنان
است،  خوانند و امام هنوز سالم نداده و در تشهد منتظر آنان مي خيزند و ركعت دوم را مي

دهند، و اين كيفيت نماز  مي چون آنان نيز تشهد خواندند آن وقت همراه امام سالم
و شيخين آن را (خواند.  »ذات الرقاع«در  خواندن خوف همان نمازي است كه پيامبر 

. ذات الرقاع محلي است كهنه بسته بودند و پايشان در اثر اند) به روايت سهل ذكر كرده
ود، آن محل را به اين نام خواندند. (اين در صورتي بود كه امام با راه رفتن زخمي شده ب

 آنان نماز دو ركعتي بخواند). 
دشمن در جهت قبله است پس امام نمازگزاران را به دو صف تقسيم كرده و با  -2

همه آنان تكبير تحريم گفته و با هم قرائت و فاتحه را انجام داده و به ركوع رفته چون به 
وع ركعت اول برسيدند، يكي از صفها همراه امام به سجده رفته و صف ديگر اعتدال رك
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ماند تا امام همراه آن صف از سجده برخيزند و به حالت قيام در آيند، آنگاه آن  مي ايستاده
و همگي با هم  شوند مي و پس از سجده به امام ملحق روند مي صف ديگر خود به سجده

، چون به حالت اعتدال از روند مي و دسته جمعي به ركوعقرائت ركعت دوم را انجام داده 
چون امام  روند مي ركوع ركعت دوم رسيدند آن صف كه در ركعت اول با امام به سجده

، و آن وقت با روند مي و آن صف از سجده سر برداشتند آن صف نگهبان نيز به سجده
در  ي است كه پيامبر دهند، و اين همان كيفيت نماز خوف مي هم تشهد خوانده و سالم

 و اين نماز سه شرط دارد:  .اند) و ابوداود و ديگران آن را روايت كرده(خواند.  »عسفان«
 اول: دشمن در جهت قبله باشد. 

دوم: دشمن بر كوه يا دشتي باشد كه از چشمان مؤمنان ناپيدا نباشد و در هر حال در 
 ديدرس آنان باشد. 

باشند كه گروهي به سجده رفته و گروهي ديگر سوم: مسلمانان آن قدر فراوان 
 نگهباني دهند. 

نماز در حال شدت خوف و ترس و رويارويي صفوف مجاهدان با دشمن كه  -3
امكان تقسيم صفوف نيست، در اين صورت به هرگونه كه ممكن باشد سواره يا پياده در 

 :فرمايد مي خوانند، چون خداوند مي جهت قبله يا رو به غير قبله نماز خود را

َٗا ََِِنۡ ﴿ َبا َۡ ۡو ُر
َ
َ ًٓ ُتۡم ََرَِجا ُۡ  ].٢٣٩ة: البقر[ ﴾ِِ

توانيد نمازتان  مي هرگاه خوف داشتيد (از دشمن كه غافلگيرتان كند به هر شكل كه«
 .»را) بخوانيد پياده يا سواره

گفت: روي به قبله باشيد يا روي به غير قبله. مالك آن را از نافع روايت  مابن عمر 
كند. و امام شافعي با سند  مي نقل كنم آن را از قول پيامبر  مي رده است و گفت: گمانك

 به هر شكل كه ممكن باشد نماز خود را اند: خود آن را روايت كرده است. ياران گفته
خوانند و حق ندارند نماز را از وقت خود به تاخير بياندازند و اعاده آن نماز الزم  مي

اعمال  كثير مورد چشم پوشي است، مانند ضربات و نيزه زدنهاي  نيست. در نماز ترس
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متوالي، چون به هر حال الزمه جنگ است ليكن فرياد و صدا، قابل چشم پوشي نيست 
چون به آن نيازي نيست. اگر نمازگزار به علت شدت حمله دشمن عاجز از ركوع و 

طرار است ليكن اشاره سجود دهد، چون در حال اض مي سجود باشد با اشاره آنان را انجام
بايد پايين تر از ركوع باشد اگر آن هم ممكن نشد به هركيفيت كه ممكن باشد نمازش را 

 بخواند. 

 استعمال حرير و طال
استفاده از حرير به عنوان لباس براي مردان حرام است و همچنين تكيه دادن به آن و 

ه يا وسايل ديگر قرار دادن و بر آن نشستن و به خود پيچيدن آن، و در البالي جام
ساختن آستر و پرده از آن و هر نوع استعمال ديگر آن براي مردان حرام است، به دليل 

 :)و در روايت بخاري آمده است(از آن نهي كرده است.  اينكه پيامبر 

 ِقّا ّعقٍّ  ِ «
ّ
ن ي

ّ
يَاِج ّو ْ ِِ ّودله لى دصه ّعن لّ  ِا دلِّ�  .»َُّاَا رّعوى

 .»امبر ما را از پوشيدن حرير و ديباج و نشستن بر آن نهي فرمودهپي«
به علت اينكه در استعمال حرير و ديبا يك نوع تكبر و بزرگ منشي زنانه وجود دارد 

 كنند آن را مي كه شايسته شهامت و مردانگي نيست، لذا اراذل و اوباش كه به زنان تشبه
آيند و به زنان  مي ست كه از طبيعت مردان بيرونپوشند، و پيامبر آنان را نفرين كرده ا مي

نمايند. شبيه سازي با زنان حرام است، و مخنث هم چون احتمال مذكر بودن و  مي تشبه
شود به جهت احتياط. پوشيدن  مي مرد بودن را دارد حكم مردان را دارد و به آنان ملحق
 لباس حريري براي زنان حالل شده چون پيامبر فرمود:

ِلّم «
ى
ّم ّم ذىكوىرُِا ْ ِه ّ ِأل وّلى

ى
َاِث ْ

ى
ِى ِأل ُّبى ّودلِّ� ِّ  ).محد فی مسندهأمام اإلرواه  ( »د

طال و حرير براي زنان و مؤنثان امت من حالل شده و بر مردان و مذكران حرام «
 .»گرديده است
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و در آن نكته باريك شرعي هست كه گويند: پوشيدن حرير طبع و مزاج مردان را 
ها  آن سازد، (پس اگر مردان آن را بپوشند كمتر تمايل جنسي در مي يل به زنانمتما

10Fكنند) مي شود بلكه طبع زنانه پيدا مي تحريك

 خواهان كثرت نسل است و . و پيامبر 1
خواهد طبيعت مردانگي در مردان ضعيف گردد. در اين كه حرير براي مردان حرام  نمي

 گفته است:  ن پيامبر است فرق بين اندك و بسيار نيست چو

م  « ِِ دّلٍَا ّولّمى م   ُى
ّ ِة ّْ�َُِّا ل

َّ ِّ ِب ّودل ُّ ِّ ِِ آِ�ٍِّة د د  َوى ّ
يَاّج ّوّ ّْق 

ه
ِّ ّودل � ِِ ود دلّ َى  ّ َّق ِ 

 ِ ِّ   .)رواه الشيخان( ».ِِ دآلِا

 لباس حرير و ديبا مپوشيد و در ظروف طال و نقره چيزي ننوشيد و نخوريد، چون«
 .»در دنيا از آن  كافران و در قيامت از آن شما مؤمنان استها  ناي

يا بعضي از آن رنگ اش  لباس رنگ شده به زعفران نيز حكم حرير دارد خواه همه
شده باشد. و اما اگر پارچه از مخلوطي از حرير و چيزهاي مباح ديگر بافته شده باشد 

بيشتر آن حرير باشد حرام و اگر بيشتر آن  كنيم اگر مي مانند كتان و پنبه و امثال آن، نگاه
 شود.  مي غير حرير باشد حالل است و حكم به اكثريت داده

و اگر هر دو مساوي و برابر باشند اصح آن است كه حالل باشد، چون ديگر به آن 
حرام است، چون  اند: و اصل در منافع مباح بودن است. برخي گفته شود نمي حرير اطالق

يابد. و پوشيدن  مي حرام با هم جمع شوند جنبه تحريم بر حالل تغليبهرگاه حالل و 
حرير به جهت ضرورت جايز است، مانند اين كه جنگ ناگهاني پيش آيد و فرصت 
جستجوي غير آن نباشد، يا براي نياز مانند دفع گرما يا سرما و يا دفع خارش شپش، 

اجازه داد و اين رخصت  ف به آن جهت آن را براي عبدالرحمن بن عو چون پيامبر 

                                                 
ي مترجم است، يعني جهت حرمت حرير و طال براي مردان را عبارت بين دو كمان استنباط شخص -1

توان آن را سبب حالل و روا بودن آن براي زنان نيز بر شمرد كه به اين جهت  كنند و مي بيان مي
گردد و  پوشيدن حرير و زينت آالت طال براي زنان روا است كه موجب تمايل طبع مردان به زنان مي

  آيد. مترجم و در نتيجه كثرت نسل پيش مي شود اقبال به ازدواج بيشتر مي
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را براي او روا دانست. و مانند پوشيدن عورت با پارچه حريري و ابريشمي اگر غير آن را 
نيابد. از لباسي كه با ابريشم و حرير تزيين يافته باشد مانند يقه و سينه و آستين جامه و 

 ست كه از جملهدامن آن خواه پيدا يا ناپيدا باشد عفو شده است، و دليل آن احاديثي ا
 روايت كرده است:  يكي به شرح زير است كه مسلم از عمر بن خطاب ها  آن

ل دِب « َف  َّ  رّعوى َّ ر
ّ
و ْ

ّ
و ثّلثف ْ

ّ
َّىّعِا ْ

ى
و ْ

ّ
َف ْ َى  ّ

ى
ْ َّ  ّمو ِض

ّّ
�ِ إِّ ِِ  . »ّعن لّ  ِا دلّ

يك از پوشيدن جامه ابريشمي و حريري نهي كرده است مگر به اندازه  پيامبر «
 .»انگشت يا دو انگشت يا سه انگشت يا چهار انگشت

  آنچه كه براي ميت الزم است شرعا انجام گيرد
براي ميت و مرده مسلمان چهار چيز الزم است: غسل و شستشوي تمام اندامش،  

 تكفين، نماز خواندن بر آن، و تدفين. 
ا گيرد بعد از غسل ميت كه حداقل آن عبارت است از اينكه همه بدنش را آب فر -1

شود از وي دور گردد. چون  مي آن كه ناپاكي و پليدي و آنچه مانع رسيدن آب به پوستش
 اين اندازه و كيفيت براي انسان زنده در غسل جنابت واجب است. براي كسي كه ميت را

كند و  مي شويد نيت غسل ميت شرط نيست، پس اگر كافري هم او را شست كفايت مي
ست نيازي به غسل ندارد، چون نظافت و پاكي او حاصل شده است، كسي كه غرق شده ا

چون ما مأمور به غسل ميت هستيم آن را نيز بايد غسل داد و تا زماني كه  اند: برخي گفته
. اگر مرده به گونه اي سوخته شده بود شود نمي او را غسل ندهيم اين فرض از ما ساقط

شود، و اگر  مي به جاي غسل تيمم كرده ريخت مي شد و گوشتش مي كه با شستن متالشي
زني بميرد و محرمي نباشد كه وي را غسل دهد يا مرد بميرد و جز زن كسي نباشد كه 
وي را غسل دهد، در هر دو صورت بر روي چيزي كه حائل باشد بايد مرده را تيمم 

و  داد.آري كودكي كه به حد شهوت و اشتها  نرسيده باشد و مخنث بزرگ را، هم مردان
 توانند غسل بدهند.  مي هم زنان
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 شود نمي توان غسل و تكفين كرد، ولي نماز بر آنان خوانده مي اما كفار غير ذمي را
ليكن براي كافر ذمي غسل و تكفين واجب است تا به ذمه عمل شده باشد، و همچنين 

 لكهواجب نيست، بها  آن است كافر همپيمان نه كافر جنگي يا مرتد كه تكفين و تدفين
توان الشه آنان را جلو سگان انداخت چون قابل احترام نيستند، ليكن اگر بوي  مي

عفونتشان مردم را بيازارد خاك كردنشان واجب است. الزم نيست ميت را براي شستن 
 زير حلقه آلت مردانگيش ختنه كرد. 

ر كفن كردن ميت كه حداقل آن يك جامه و لباس است براي مرد و زن، چون پيامب -2
  دستور داد تا مصعب بن عمير را در جامه پشمين كه تنها آن را از خود به جاي نهاده

بود كفن كنند. به روايت شيخين وديگران از حديث خباب ابن األرت. درباره مقدار كفن 
را بپوشاند. ها  آن كفن براي مرد و زن آن است كه عورت اند: اختالف است بعضي گفته
 رد با زن فرق دارد).(معلوم است كه عورت م

بايد تمام اندام مرده را بپوشاند مگر سر مردي كه در احرام مرده و  اند: و برخي گفته
نووي قول دوم را تصحيح كرده. و ابن المقري و  .صورت زني كه در احرام مرده است

  اند. أذرعي به تبعيت از خراسانيان آن را اختيار كرده
 د. نماز ميت كه حكم آن خواهد آم -3
دفن كردن ميت و حداقل آن گودالي است كه مانع نفوذ بوي عفونت آن به بيرون  -4

گردد و آن را از دستبرد حيوانات درنده محفوظ دارد به گونه اي كه غالبا نبش آن براي 
 حيوانات ممكن نباشد. 

 دو مرده نياز به غسل و نماز ندارند: 
و پسنديده كشته شده باشد، مانند  اول شهيدي كه در جنگ با كافران در جنگ مشروع

جنگ با مشركان يا به وسيله اسلحه مؤمنان به طور اشتباهي يا وسيله كمانه اسلحه 
خودش، يا به سبب افتادن از اسبش، يا انداختن چهار پايش او را، يا به سبب افتادن در 

نگ او را گودالي و چاهي كه به مرگش منتهي شده و كشته شده باشد، يا بعد از پايان ج
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كشته يافته و سبب مرگش معلوم نباشد، چنين شهيدي غسل و نماز الزم ندارد خواه 
 بزرگ باشد يا كوچك، آزاد باشد يا مرده، مرد باشد يا زن. 

اما شهيدي كه به ناحق كشته شده يا غرق شده يا دچار حريق و سوختگي شده يا زير 
در سرزمين كافران جنگي مرده، يا زني آوار مانده يا به سبب اسهال و درد شكم مرده يا 

اگر چه همگي شهيدند ليكن از حكم ها  اين كه در اثر زايمان و خونريزي مرده است
 شهيدي كه گفته شد مستثني هستند و غسل و نماز دارند. 

دستور غسل شهيدان بدر را نداد  كه پيامبر  ):روايت كرده است بخاري از جابر (
. گفتيم كه: شهيد غسل ندارد و خواه جنابت داشته باشد يا نداشته و بر آنان نماز نخواند

دستور  در جنگ احد به شهادت رسيد و جنب بود وپيامبر  باشد، چون حنظله 
. شهيدي كه به »دادند مي فرشتگان را ديدم كه او را غسل«غسل وي را نداد، و گفت: 

ست و از جمله كساني است كيفيت مذكور به شهادت رسيده باشد شهيد دنيا و آخرت ا
 :كه خداوند در حقشان گفته است

َۡ َرّ�ِِهۡم يُۡرَزقُوَن ﴿ ُ ٱبَِمآ َءاَُٮُٰهُم  ََرِِح�َ  ١ِعن  ].170 -169آل عمران: [ ﴾ِمن ََۡضلِهِ  َّ
يابند و بدانچه خداوند از  مي اينان نزد خداي خود و پروردگارشان روزي و رزق«

 .»ا كرده و ارزاني داشته است شادمان هستندفضل و بخشش خود به آنان عط
و اما شهيدي كه به آن شيوه پسنديده در جنگ با كفار كشته نشده است، مانند شهيدي 
كه پشت به دشمن كرده و كشته شده و اين پشت به دشمن كردنش براي جبهه عوض 

ريا و كردن يا به امداد جبهه ضعيف شتافتن نبوده است يا حضورش در جبهه جنگ براي 
شهرت بوده نه رضاي خدا، اين  نوع شهيدان فقط شهيدان دنيايي هستند كه غسل و نماز 
ندارند، و آن بهره و ثواب و پاداش آخرتي شهيد را ندارند. اما ساير شهدا غير از اين دو 
نوع شهيدي كه گفته شد (شهيد دنيا و آخرت و شهيد دنيا) مانند ديگر مردگان غسل و 

 شود.  مي و بر آنان نماز نيز خوانده شوند مي غسل دادهنماز دارند كه 
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 و از فضل او روزي و رزقاند  و مقصود از شهادتشان آن است كه نزد خداوند زنده
 يابند.  مي

 : بچه سقط شده است كه دو حالت دارد: دومين مرده كه غسل و نماز ندارد
د گريه كند سپس بميرد حالت اول: آن است كه همين كه از مادر جدا شد با صداي بلن

يا با صداي بلند گريه نكرده ليكن شير خورده يا چشم باز كرده يا به گونه اي حركت 
كرده و تكان خورده كه دليل بر حيات او است سپس مرده است، كه در اين صورت بايد 

 او را شست و بر آن نماز خواند، چون به زندگي او يقين حاصل شده است، و پيامبر 
 ت: گفته اس

ّ ّعقٍّ ِ « اه ّى رهّث ّو ىّ وى ِِ ّم دلّص ُّ  .)ائی وصححه ابن حبان واحلاكمسنالرواه ( »إِذد دعَّ

برد و  مي هرگاه كودك و بچه سقط شده فرياد كشيد و گريست سپس مرد هم ارث«
 .»شود مي هم بر وي نماز خوانده

زندگي بر هاي  هحالت دوم: به حيات و زندگي او يقيني نباشد به اين معني كه نشان
وي ظاهر نشده باشد، اگر به حدي رسيده بود كه جان در وي دميده شود و آن وقتي 
است كه چهار ماهه يا بيشتر باشد چنين كودك سقط شده اي غسل و نماز الزم ندارد، 
ليكن بايد تكفين و تدفين شود، و اما آنچه صورت انساني آن ظاهر نشده باشد مانند پاره 

 ك كردن آن به هر شكل كه باشد كافي است. گوشت تنها خا

 آنچه كه در غسل ميت سنت است
 حداقل غسل ميت را گفتيم و اما حد كامل آن با چند چيز است: 

مرده شوي آن را در خلوت بشويد كه تنها همدستش و ولي ميت بر وي داخل  -1
بشويد، چون  شوند، و آن را روي جاي بلندي مانند كرسي قرار دهد و آن را با آب سرد

كند مگر اينكه به علت چركين بودن نياز به آب گرم داشته  مي بدن را سفت و محكم
باشد، و مرده شوي آن را با ماليمت بر جاي بلندي به گونه اي قرار دهد كه به طرف 
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عقب متمايل به كج باشد و پشت او را به زانوي راست خود تكيه دهد و با دست چپش 
شكمش خارج شود، هاي  مش را مالش دهد تا فضالت و زايدهبه تندي و با فشار شك

سپس او را به پشت بخواباند و پارچه يا خرقه اي بر دست چپ يا خرقه اي بر دست 
چپ خود بسته شرمگاه پيش و پس وي را بشويد، و آن كهنه و خرقه را دور انداخته و با  

 ند. و بيني او را پاكيزه گردا ها دندان كهنه و خرقه اي ديگر
مرده شوي او را وضوي كامل چون وضوي زنده دهد، سپس بعد از آن كه با سدر  -2

و كافور يا مواد پاك كننده ديگر او را شستشوي داد بر سر وي آب ريزد كه تمام بدنش 
را فرا گيرد و سه بار طرف راست و سه بار طرف چپش را بشويد، چون بخاري از ام 

ر حالي كه ما مشغول شستن و غسل دخترش بوديم روايت كرده است كه گفت: د عطية

 پيش ما آمد و گفت:  پيامبر 

عّ «  ّ رف ّود
ا ِِّها ف وِّعا  ُّ ّ

قَ  َِ
ّ ّودس  ُى  َ

ّ
ّثّ ِ ن  ّذلِّك إِن  ّرْ ر 

ّ
و  ْ

ّ
ا ْ َُ و  ّخ 

ّ
د ثّّلثُا ْ ُِ ا ِوَ  ُّ ّ قَ  َِ

ق ّن دس 
ورف ّود

ْى َّ و  ّشْ ئُا ِ ن  
ّ
ْىوُرد ْ َّ   ِ ِّ ِا

 
و ِ ِِ دآل َِ دل وىضى ا ّوّمّودِض ُّ َِ ّن ِِّهٍّاِ 

 
 ». ِ ّاْ

او را سه بار يا پنج بار يا بيشتر از آن مصلحت ديديد با آب و سدر بشوئيد و بار «
ي وضويش ها اندام آخر او را با كافور يا مقداري از كافور بشوييد، اول از طرف راست و

 .»شروع  كنيد
م كه يكي در پيشاني و دو تا در اطرافش ما گيسوانش را به سه قسمت بافتي«گفت: 
 را بافتيم و به پشتش انداختيم. ها  آن . و در روايتي آمده است كه»قرار داديم

اين كه ريش و سرش شانه شود اگر موي داشته باشند با شانه اي درشت دندانه در  -3
ي در كفن كمال ماليمت و نرمي تا مويش كنده نشود. اگر موئي از او كنده شد بايد با و

 :فرمايد مي نهاده شود به جهت احترام و اكرام وي چون خداوند

ّرۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ ََ  ۡۡ ََ   ].70اإلرساء: [ ﴾وَوََ
 .»به حقيقت ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم«
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چنانچه بعد از غسل چيزي از ميت بيرون آمد بايد از وي دور شود و غسل مجدد 
 الزم نيست.

ي غير عورت مرده ننگرد، ها اندام كه مرده شوي مگر به جهت نياز بهپسنديده است 
اما به عورت مرده نبايد نگاه كند و اين كار حرام است و نبايد به عورت وي دست بزند 
مگر از روي حايل و پوشش. بايد مرده شوي امين و راز نگه دار باشد اگر چيز خوب و 

ند، و اگر خالف آن را ديد ذكر آن حرام خيري از مرده ديد سنت است كه آن را ذكر ك
تواند  مي است. براي غسل مرد مرده، مرد و براي غسل زن مرده، زن بهتر است. مرد

باشد اگر چه اش  را بشويد و غسل دهد خواه زن آزاده يا كنيز و جاريهاش  همسر مرده
براي غسل  را غسل دهد. اگر چنانچهاش  تواند شوهر مرده مي كتابي هم باشد. و زن نيز

زن مرده جز مرد بيگانه كسي حضور نداشته باشد و يا براي غسل مرد مرده جز زن بيگانه 
 شود.  مي حضور نداشته باشد در اين صورت به جاي غسل، تيمم

 آنچه كه در كفن كردن مرده سنت است
حداقل كفن را گفتيم و اما حد اكمل آن براي مردان آن است كه در سه پارچه و جامه 

 گفت:  شوند و بهتر است كه سفيد باشند. چون پيامبر  كفن

م  « َاإى َىود ِهٍُا ّمو  ِه م  ّوّ� ٍَِاِِمى مى دّوٍاّض ّْ�َُِّا ِ ن ّاِ   ٍَِاِِمى ود ِ ن  َى أخرجه ( .»إِِل 

  .)أمحد وأبو داود وابن ماجه والرتمذی وصححه

است، و مردگانتان  سفيد خود را بپوشيد چون بهترين لباس شماهاي  و لباسها  جامه«
 .»را نيز در جامه و لباس سفيد كفن كنيد

در ميان اين سه كفن پيراهن و عمامه نيست بلكه ازار (بيژامه) و دو تن پوش بلند 
پوشاند و دومي از  مي كه ازار يا بيژامه از ناف تا زانو را شوند مي است كه بر وي پيچيده

شاند، و اين پارچه كفن به اين شكل پو مي گردن تا قوزك پا، و سومي همه بدنش را
  ، چون در صحيحين آمده است كه: پيامبر باشد مي اقتداء به پيامبر 
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ا ِرّج ٍُْا «
ى
 ّعهاّ ةى ْ

ّ
ٍّةف لّّْا ٍُْا قِّهٌٍص ّوّ ا يّهاِ� اى ّى ثود ف ّعِوِلّّةف 

ّ
ّن ِ ثّلثّةف ْ ِه كى

 .»إِا ردّاُ 
اي منسوب به سحول يمن) تازه يمني در سه جامه سحولي (پارچه سفيد پاك پنبه «

 . »قرار دادندها  آن پيراهن و عمامه نبود و او را در الباليها  آن كفن شد كه در ميان
براي زن سنت است كه در پنج پارچه و جامه كفن شود كه عبارتند از يك ازار و يك 

ابر سنت برها  اين مقنعه و يك پيراهن و دو تن پوش بزرگ كه به وي پيچيده شوند. و
كفن دخترش را  در حديث ليلي دختر قائف ثقفي آمده است كه پيامبر  اند. ثابت شده

داد و او نزد در،  مي را به آنانها  آن داد تا او را در آن بپيچند، و يكي يكي مي به زنان
ايستاده بود كه اول ازار داد سپس مقنعه و روسري و سپس مالفه اي كه در آن پيچيده شد 

بايد دانست كه  اند. را در جامه اي پيچيدند. احمد و ابوداود آن را تخريج كردهسپس او 
براي هركس جايز است در چيزي كفن شود كه در حال زندگي بتواند آن را بپوشد و 
جايز باشد، پس تكفين زن در ابريشم و حرير و ديبا جايز است ليكن مكروه است، اما 

است، و كفن زعفراني و زرد رنگ مكروه است. كفن ابريشمي و حريري براي مرد حرام 
و زياده روي در كفن نيز مكروه است. الزم است كه پارچه كفن ضخيم باشد نه نازك، 

 چون مقصد آن است كه باقي بماند نه اين كه زيبا باشد. 

 نماز ميت
مشخص شد كه نماز ميت فرض كفايه است، پس شرط است ميتي كه بر وي نماز 

يت مسلمان و غير شهيد و غير كودك و بچه اي باشد كه نشانه و آثار شود م مي خوانده
حيات و زندگي در وي ظاهر نشده است. براي صحت نماز ميت همان شرايط نمازهاي 
ديگر شرط است و غسل ميت يا تيمم آن به هنگام عذر داشتن از غسل مقدم بر نماز 

ه صورت جماعت است، جماعت شرط صحت نماز ميت نيست بلكه سنت است كه ب
 : )به دليل خبر مسلم(برگزار شود 
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مى « ُى ّع ِّ  ّش
ّّ
وّن ِاب شْئُا، إِّ �ى ىق  ُل، ّ   ّى وّن ّر َّعى ر 

ّ
ومى م َّازَ  ْ و�ى ٍّْهى هى َّ مف 

ّى ّ ا ِ ن ّر
 . »دب ٍْ 

هر مسلماني كه بميرد و چهل نفر مرد بر وي نماز جماعت بخوانند كه اين چهل مرد «
 .»پذيرد مي داي تعالي آنان را شفيع وي قرار داده و شفاعتشان رامشرك نباشند خ

و براي اين كه فرض آن ساقط شود كافي است كه مذكري بر آن نماز بخواند اگر چه 
 شود و چنين كودكي مي كودك مميز و اهل تمييز باشد، چون مقصود به آن حاصل

ماعت ميت سه صف يا تواند امامت جماعت مرد را بكند، و سنت است كه نماز ج مي
 بيشتر باشد به دليل خبر: 

ى «
ّ
َ ِّ ِِ  سى

ّّ
و فف إِّ ِى ّى هىو�ى ّهٌٍّصّاّ ّعقٍِّ  ثّلثّة  َّ ِقمف   َ  . » ا ِ ن ّعَاف مى

هر ميت مسلماني كه بميرد و نماز ميت به جماعت در سه صف بر وي گزارده شود «
 . »دهد مي خداوند او را مورد مغفرت خويش قرار

شخص براي امامت نماز ميت پدر ميت است، سپس جدش و هرچه رين ت شايسته
باالتر برود، سپس پسرش سپس پسر پسرش و هر چه پايين تر برود و باقي عصبه به 

 ترتيب ارث. 

 : اركان نماز ميت

 اركان نماز ميت هفت چيز است: 
ماز اول: نيت كه اگر ميت يك نفر باشد نيت نماز بر آن و اگر متعدد باشند نيت ن

 كند و تعيين كردن الزم نيست.  مي برايشان
 دوم: ايستاده خواندن براي كسي كه بتواند ايستاده بخواند. 

، چون در صحيح مسلم آمده شود نمي سوم: چهار تكبير كه اگر پنج هم شد نماز باطل
 . شود نمي است و تكبير ذكر است و موجب باطل شدن
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چون از سهل روايت شده است كه گفت:  چهارم: قرائت فاتحه بعد از تكبير اول،
در نماز ميت آن است كه قرائت فاتحه بعد از تكبير اول به  سنت نبوي و روش پيامبر 

 صورت سري باشد.
بعد از تكبير دوم، چون در حديث صحيح آمده  پنجم: فرستادن صلوات بر پيامبر 

مَّ صلِّ علی حممد«است: و اقل صلوات:  مَّ صل علی حممد « است، و اكمل آن »اللهُ اللهُ

وعلی آل حممد كام صليت علی إبراهيم وعلی آل إبراهيم وبارک علی حممد وعلی آل حممد كام 

 . باشد مي »باركت علی إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنک محيدٌ جميد

بن  مامةششم: دعا براي ميت بعد از تكبير سوم. امام شافعي در مسند خود از ابو ا

به وي خبر داد كه شيوه و  يكي از ياران پيامبر «ست كه گفت: سهل روايت كرده ا
طريقه نماز ميت آن است كه امام تكبير تحريم را گفته سپس فاتحه را بخواند، سپس در 

صلوات بفرستد و براي مرده دعا كند، و همه را به صورت  تكبيرات بعدي بر پيامبر 
صورت سري و براي خود سالم سري انجام دهد، و چيزي را قرائت نكند، سپس به 

اسناد اين روايت صحيح است. و عبدالرزاق و نسائي (گفته است كه:  »الفتح«. در »بدهد

 . اند) تخريج كرده »ثم سلم رساً فی نفسه«و  »التكبريةبعد «آن را بدون 

آنچه كه در دعاي ميت الزم است چيزي است كه بدان دعا اطالق شود، ولي صورت 
آن است كه مسلم از عوف ها  آن اي فراوان و جامعي است كه نيكوترينكامل تر آن دعاه

خواند و من از او  مي بر جنازه اي نماز بن مالك روايت كرده است كه گفت: پيامبر 
 : گفت مي شنيدم كه

َّ ّ اّاقّ ى ّود« ى ّووِّعّ
ّ
َ َى م َى ِِ

ر 
ّ
َ  ى ّوْ َّ فى   َ َّ ى وّرِِْ  ّود ى ّودر 

ّ
َِ ِِ ّم دس ُى

ق ى ِِهاِ  دَّقِج دّلقّ َِ
س 

ُلُ 
ّ
َى ادردُ ّا دُ ِ ن ادرِلِ ّوْ ِ ِا

ّ
َ ٍّضى ِ ّن دّل،ِّا ّوْ

ّ
َّّ  دَّو ى دأل َى ِ  ِ ّن دََّايا ّكهاّ   ّودلّبِا ّوّ�هه

 ِ ِّ  ِ ن ّزو
اُ ّا دُ ُِقِ  ّوّزوّ 

ّ
عوف گفت: آرزو داشتم كه من به جاي آن ميت  .»ّا دُ ِ ن ْ

 دعا چنين است:  بودم. كه ترجمه
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خداوندا او را مورد مغفرت و رحمت خود قرار ده، و او را ايمن دار و از وي درگذر «
و وروحش را گرامي دار و جايش را وسيع و فراخ گردان، و او را آن گونه از گناهانش 

شود و آنچنان گناهانش را  مي پاك گردان كه جامه چركين با آب برف و تگرگ پاك
شود و او را از فتنه و آشوب و عذاب و شكنجه  مي سفيد از چرك پاكيزهبزداي كه جامه 

قبر و عذاب دوزخ به دور دار، و خانه اي بهتر ازخانه دنيايش و اهل و اطرافياني بهتر از 
 . »اطرافيان دنيايش و همسري بهتر از همسر دنيايش به وي عطا كن

ّ  «در دعاي كودك دعاي زير نقل شده است:  ّم د ُى ِدُ دّلقّ ِّّو�ِ  وّّعقِّاُ وّذىا 
ّ
ِىَاُ ِأل ّعق ى ْى

ا  هى  ََُِ َِّ 
ّ
ها ّوّ ُِ وَِ

ِِِى دلّصّب دَِّهٍّم ّم قىقى
 ْ
ّ
م  ِِِ  ّمودز�َُّها ّوْ َّهه ٍعاُ ّو ِِ  وّّش

َِاردُ ُة ّودعَ
ّّ وِّع

لى  ِّ  ّ
ّ
ها ْ ُى م  ِِ

 تّ 
ّ
ّالى ّوّ  .»َّع 

ه كه برايشان ذخيره و پس انداز خداوندا او را جبران كننده ثواب والدينش قرار د«
خير و پند و عبرت و شفيع و ميانجي نزد خدا باشد، و كفه ترازوي اعمال خيرشان را به 
وسيله اين مصيبت سنگين گردان، و صبر و شكيبايي نيكو در دلشان ايجاد بنما و آنان را 

اند  شيدهبعد از مرگ دچار فتنه و آشوب نكن، و از مزد و پاداش زحماتي كه با وي ك
 . »محرومشان مساز

هُ «نووي آن را گفته است. و سنت است بعد از تكبير چهارم بگويد:  رَ نا أَجْ مْ رِ ْ مَّ ال حتَ اَللّهُ

هُ  لَ نا وَ لَ رْ اغفِ هُ وَ دَ عْ تِنّا بَ فْ ال تَ خداوندا ما را از پاداش زحماتمان با وي محروم مگردان و «. »وَ

 . »و ما و او را بيامرزبعد از او ما را دچار فتنه وآشوب مساز، 
امام شافعي چنين گفته است: امام بايد در برابر سر مرد و در برابر وسط بدن زن 

آمده است كه او بر جنازه مردي نماز خواند و  بايستد، چون در حديث انس بن مالك 
در برابر سرش ايستاد سپس آن را برداشتند و جنازه زني را آوردند كه بر آن نيز نماز 

 د و در برابر وسط جنازه ايستاد، و در اين باره از او سوال شد كه چرا؟ انس خوان
ايستاد و اين عمل  مي اين گونه در نماز بر مرد و اين گونه در نماز بر زن پيامبر «گفت: 

 . اند) احمد و ابوداود و ترمذي آن را حسن دانسته و تخريج كرده(. »پيامبر است
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امام جا مانده باشد همين كه نيت نماز ميت كرد تكبير اول بايد دانست كه اگر كسي از 
يا به دعاي ميت رسيده  خواند، اگرچه امام به صلوات بر پيامبر  مي را گفته و فاتحه را

باشد او بايد نظم نماز خويش را مراعات كند، اگر پيش از آنكه او فاتحه را بخواند و 
گفت، او نيز بايد با امام تكبير گويد و قرائت از  فاتحه را شروع كند امام بار ديگر اهللا اكبر

همان گونه كه در ديگر نمازها چون امام به ركوع رفت او نيز با او به  گردد مي او ساقط
 خواند.  نمي رود و فاتحه را مي ركوع

كند و بقيه  مي اگر مأموم در وسط فاتحه بود و امام تكبير گفت، او نيز از امام پيروي
كند به خاطر محافظت بر متابعت امام. پس از اين كه امام سالم داد  مي فاتحه را ترك

كند، و  مي يابد و تكبيرات و اذكار و دعاي خود را تكميل مي مأموم باقيمانده نمازش را در
مستحب است كه پيش از آن كه اقتدا  كنندگان به امام نمازشان را تمام كنند جنازه را از 

د نكنند، و اگر پيش از اتمام نمازشان جنازه را برداشتند جاي خود تكان ندهند و بلن
بر نجاشي  اشكالي ندارد. ميتوان بر كسي نماز خواند كه در آن شهر نيست، چون پيامبر 

در مدينه بود و نجاشي پادشاه حبشه و در آنجا  نماز ميت خواند حال آن كه پيامبر 
گر بر كسي نماز خوانده شود كه دفن شده ا اند. وفات يافته بود. شيخين آن را روايت كرده
بر قبر كسي نماز خواند كه يك ماه از تدفين  است اين نماز صحيح است، چون پيامبر 

 گذشت، به روايت شيخين و دارقطني.  مي او
 هفتم: سالم دادن بعد از تكبير چهارم. و سنت است كه پيش از سالم دادن بگويد: 

منا أَجرَ « رِ مَّ ال حتَ لهُ اَللّهُ نا وَ رلَ اغفِ هُ وَ دَ عْ تِنّا بَ فْ ال تَ  . »هُ وَ

 آنچه در تدفين ميت سنت است
قبال گفتيم كه حداقل تدفين گودالي است كه مانع نفوذ بوي عفونت جنازه به بيرون و 
مانع نبش قبر به وسيله حيوانات درنده گردد. و اما صورت كامل تر تدفين پنهان كردن 

روايت كرده است كه  چون مسلم از سعد بن وقاص .است »لحد«جنازه و دفن آن در 
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براي من لحدي بسازيد و آن را با آجر باال ببريد و بر من آجر نصب كنيد همان «گفت: 
 . »چنين كردند گونه كه براي پيامبر 

اين وقتي است كه زمين سفت و سخت باشد ليكن اگر زمين نرم و سست باشد بايد 
آن است كه در قسمت پايين قبر در جهت قبله حفره و  »لحد«استفاده كرد.  »شق«از 

آن است كه وسط قبر را چون  »شق«گودالي كنده شود كه گنجايش ميت را داشته باشد. 
جوي و نهر بكنند و اطراف آن را بسازند تا از ريزش خاك جلوگيري كند، آنگاه ميت را 

جب است كه ميت رو داخل آن جا دهند و رويش را با آجر خام سقف بندي كنند، و وا
به قبله تدفين شود حتي اگر ميت پشت به قبله يا بر روي پشت نه به پهلو دفن شده بود 
بايد نبش قبر شود و او را رو به قبله بر پهلو بخوابانند، به شرط اين كه تغيير نكرده و 

 ةممتعفّن نشده باشد. مستحب است كه گور را وسيع و به اندازه قامت يك مرد معتدل القا
يش را باال برده و باز نگه داشته باشد عميق و گود بكنند كه در حدود سه ها دست كه

شود. رافعي چنين گفته است. وسطح قبر را به اندازه يك وجب از سطح  مي ذراع و نيم
زمين باالتر و بلندتر قرار دهند تا معلوم باشد و مورد زيارت و احترام قرار بگيرد. ابن 

 چنين بوده است.  ست كه قبر پيامبر حبان روايت كرده ا
بهتر است روي قبر مسطح باشد تا اين كه چون كوهان شتر مورب باشد. ابوداود و 

چنين  و عمر  و قبر ابوبكر  كه قبر پيامبر اند  حاكم به سند صحيح روايت كرده
را  بر بوده است. و اما آنچه كه بخاري از سفيان تمار روايت كرده است كه او قبر پيام

به صورت سنام ديده است، جواب آن است كه بيهقي داده است كه در اول روضه شريف 
مسطح بود اما بعداً در زمان وليد بن عبدالملك يا در زمان عمر بن عبدالعزيز كه ديوار آن 

 فرو ريخت آن را به صورت سنام و مورب در آوردند. 
از آن بيرون آورده شده است. گچ  مستحب است تنها همان خاكي را بر گور بريزند كه

 روايت كرده است:  كاري و نوشتن بر قبر مكروه است. حاكم از حديث جابر 
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ولى دِب « َاِّ ـّعن ت ِصٍ ِص دلهى  َّ  رّعى َِ َّاِ  ّعقٍُّا ّودَى ـَىوِر ّودل قىو ِإ ـِة ِهٍُا ّودِو
 . »ّعقٍُّا
و نشستن در ها  آن ختمان ساختن برو ساها  آن از گچ كاري قبرها و نوشتن پيامبر «

 .»قبرها نهي كرده است
هرگاه گورستان موقوفه و خيريه باشد ساختن ديوار براي قبر و ساختن ساختمان گنبد 

و ها  بر آن حرام است، و ويران كردن آن واجب است. و همچنين واجب است كه قبه
د ويران گردد، چون گنبدها و تركيبات ساخته شده ولو در زمينهاي ملك خصوصي باش

 از آن نهي كرده است.  پيامبر 
او را (به يمن) فرستاد  پيامبر «كه گفت: اند  روايت كرده مسلم و غير او از جابر 

تا هر مجسمه و تمثالي را كه ديد محو و نابود كند، و هر قبر بلندي را ديد با زمين 
روي آن بگذارند و نزد  يكسان كند. مستحب است كه بر قبر آب بپاشند و سنگ ريزه

سرش صخره اي يا چيزي مانند آن بنهند. بيهقي از حديث جعفر بن محمد به روايت از 
بر قبر پسرش ابراهيم آب پاشيد و بر آن سنگ  پيامبر «پدرش تخريج كرده است كه: 

 .»ريزه نهاد و يك وجب آن را از سطح زمين بلند كرد
و تكيه دادن بدانها و نماز ها  آن تن رويو نشسها  آن رفتن روي گورها و پايمالي

 گفت:  حرام است، چون پيامبر ها  آن خواندن بر

ا«  َىّصقّود ّعقٍُّ 
ّ
َىوِر ّوّ ود ّمّ دلهى َى  ِق

ّ
 ت

ّ
  .)رواه مسلم فی صحيحه( .»ّ

 .»نماز مخوانيدها  آن بر گورها منشينيد و بر«
و رفتن روي گور نهي كرده  از پايمال كردن پيامبر «در ترمذي آمده است كه: 

مرا ديد كه بر قبري تكيه  پيامبر «. به روايت عمرو بن حزم آمده است كه گفت: »است
امام احمد آن را با سند صحيح تخريج (. »زده بودم گفت: صاحب اين قبر را اذيت مكن

 . )كرده است
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 شوند مگر در وقت ضرورت نمي دو مرده و دو جنازه در يك گور دفن
شوند بلكه بايد هر يك  نمي ت اختيار و امكان دو جنازه در يك قبر دفندر حال

جداگانه دفن شود مگر در وقت نياز و ضرورت و ناچاري، مانند تنگي گورستان و زمين 
و كثرت مردگان به گونه اي كه دفن هر جنازه اي بطور جداگانه سخت باشد كه در آن 

برحسب ضرورت اشكالي ندارد، همان  صورت جمع بين دو يا سه يا بيشتر در يك گور
شود، به علت  مي گونه كه اگر كفن كمياب و ناياب باشد چند نفر در يك كفن جمع

چنين كرد، همانطوري كه بخاري روايت كرده  »احد«كه در كشتگان  تبعيت از پيامبر 
است. در اين صورت اول آن كس كه فاضلتر و بزرگوارتر است در جهت قبله قرار داده 

 شود چون:  مي ده است، و پشت سرش ديگري به ترتيب فضل قرار دادهش

لى «
ى
ِِ ّ�َ ا ْ  

لى
ّ
آَاُ ّهٍىهّ ـَّن  َّأ م قِى ُِ ّثِ

 دلقّ ـاه ى ـاف ّعن ْر 
ّ
اِ ـ ى إِ َِ ِّ« . 

فرمود كه:  مي درباره كشتگان جنگ احد به هنگام تدفين دسته جمعي سوال پيامبر «
نهاد و مندوب است كه فاصله  مي ه او را پيشتر در لحددانست ك مي كداميك بيشتر قرآن

 .»اندكي خاك باشدها  آن بين
و حرام است كه استخوانهاي مردگان را براي دفن ديگران جمع آوري نمود، و 
همچنين نهادن و دفن كردن جنازه بر استخوان مرده ديگر حرام است، چون اين كارها 

گر ميت (پيش از مرگ) مال كسي را بلعيده هتك حرمت مردگان است. بايد دانست كه ا
شود و مال او  مي بود و بعد از دفن كردنش صاحب مال، مال خود را مطالبه كرد قبر نبش

شود. اما اگر مال خود را بلعيده بود نبش قبر و كالبد شكافي  مي از شكمش بيرون آورده
 گيرد.  نمي صورت

جانب آن بعد از تدفين براي هر ميتي بايد دانست كه فشار قبر و به هم رسيدن هر دو 
و  دختر رسول اهللا  لو فاطمه ‡ هست اگر چه مكلف هم نباشد، و جز پيامبران 

خود را در خاك  زوجة اسد پسر ابوطالب كسي از آن ايمن نبوده است، چون پيامبر 
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 ُهوَ  قُۡل ﴿ گور فاطمه غلطانيد. و همچنين گويند: كسي كه در بيماري مرگش سوره توحيد
ُ ٱ َّ  ٌۡ َح

َ
 را بخواند از آن عذاب ايمن خواهد شد.  ﴾١َ

سنت است كه براي همسايگان و اطرافيان خانواده ميت خوراك و طعام تهيه شود يك 
شبانه روز آنان را طعام كنند، چون در اثر شدت اندوه خود فرصت و حال تهيه طعام 

ِّ «گفت:  ندارند، و چون پيامبر  ع ّّ ود ِآلِل  َّعى  ّ  ّْ�َِّ ِد
عا اُ َّ مى ـِّ  ُى ق ِِ  ْ ى م  ا   ُى . » ى قّا  َْا

 .)بوداود وابن ماجه واحلاكمأمحد فی مسنده والرتمذی وأرواه (

براي آل جعفر طعام آماده كنيد چون به آنان اندوهي رسيده است كه آنان را مشغول «
 .»كرده است

 گريه بر ميت
پيش از مرگ به دليل اين كه  پيش از مرگ و بعد از آن گريه بر ميت جايز است. اما

وارد شديم در حاليكه ابراهيم فرزندش مشغول جان دادن  ما بر پيامبر «گفت:  انس 
. و اما گريه بعد از مرگ )به روايت شيخين(. »ريخت مي اشك بود و چشمان پيامبر 

 من شاهد تدفين دختر پيامبر «روايت كرده است كه:  ميت به دليل اين كه انس 
به روايت (. »ريخت مي بر سر قبرش نشسته و چشمانش اشك كه پيامبر  بودم

قبر مادرش را زيارت نمود كه هم  پيامبر «روايت شده كه:  . و از ابوهريره )شيخين
. ولي )به روايت مسلم(. »خود گريه فرمود و هم پيرامونيان و اطرافيانش را نيز گريانيد

 گفته است:  چون پيامبر بهتر است كه بعد از مرگ گريه نكند، 

» َِ َّت  ّْل ّ�َ  ّّ   .»ٍّةٌ ـّن ِّاكِ ـٍّ ـّْ�ِّذد ّو
هرگاه روح از بدن خارج شد و بيرون رفت بايد كسي گريه نكند، چون فايده «
 . »ندارد
 . )اسناد آن صحيح است(
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 )گريستن با فرياد بلند و نوحه خواني( نوحه سردادن بر ميت

 گفته است:  چون پيامبر  نوحه خواني بر ميت حرام است،

دنف وِّار ٌي ِ ن  « ِّ َِ
َّاٌل ِ ن  قّ ا ِ   ُّ ِهٍّاّ ِة ّعقٍّ 

 
ّم دل ا �ىّهامى يّو  ُّ َِ ّّة إِّذد لّم  ّ�َىب  ّ�َ ّم ّمو  ِِ دّسا

ِّ ف   (رواه مسلم). »ّّ
زن نوحه گري كه پيش مردنش توبه نكند و از اين عمل زشت خود پشيمان نشود او «

خيزد كه پيراهن قطران سياه  مي شود و از گور بر مي ير در حالي برانگيختهدر روز رستاخ
 .»و روپوش و تن پوشي از بيماري گري به تن دارد

نوحه عبارت است از گريستن با صداي بلند و گفتن اوصاف مرده، مانند اين كه ماتم 
چنين ديده گويد: واي پشتيبانم، واي قّوت پشتم، واي پشتم شكست، واي عزيزم و 

 خصايل و شمايل و امثال آن كه بيشتر در ميان زنان مرسوم است و اوصاف مرده را
 گفته است:  زنند. پيامبر  مي شمارند و بر خويشتن مي

»  ِِِ ّ ُّ  وى
ّّ
ِو ذلکِ إِّ

ّ
َّلل، ودعَادل ّو � ّّ : ود ولى ومى ِاِكٍُم ّهٍّهى و �ى ّهٍّهى هى َّ ٍّتف   ا ِ ن  ّ 

َدَِ ِ  ُّ َ ّت؟ّمقًِّن يّق ذد كى َّ ُّ  . )رواه الرتمذی( »: 

هركس بميرد و نوحه گردان بگويند: واي كوه پشتيبان و تكيه گاهمان رفت و امثال «
گويند  مي زنند و مياش  گمارد كه بر سينه مي آن، خداوند در آن وقت دو فرشته را بر وي

 .»مگر تو چنين بودي
نه زدن و بر گونه زدن و خراشيدن همان گونه كه نوحه حرام است، يقه دريدن و بر سي

آن و موي كندن و دعاي بد بر خويشتن كردن و واويال گفتن و امثال آن، و لباس غير 
عادي پوشيدن و هر عملي كه بيانگر اظهار جزع و فزع منافي با تسليم و انقياد در برابر 

هلي و قضا و حكم الهي باشد نيز حرام است، چون همه اين كارها از جمله اعمال جا
 نهي كرده است: ها  آن بدين گونه از مخالف با روح اسالم است كه پيامبر 

ٍّةِ « ق ُِ  . )رواه الشيخان( »لّّْا ِ َاّ ّ ن  ّضّّ  دَّّا وّّشّ  دٍَّّب وّّار ِِّاع ّوی دَا
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كسي كه در هنگام مصايب و مرگ به گونه خويش زند و يقه خويش را بدرد و «
 . »يهاي جاهليت را مطرح كند بر دين ما نيست و از ما نيستسخنان جاهلي و دعو

 : )و در صحيحين آمده است كه(

ولى دِب « ِِّئ رّعى
ِّ  ّـِة ّودلاِلهّ ـِ ّن دلّصالِه ّْ  . »ةِ ـاقّ ـّ ِة ّودل
كند و به هنگام مصيبت  مي از كسي كه با صداي بلند بر ميت نوحه گري پيامبر «

 كند و لباس را بر تن مي تراشد يا مي و موي خويش رادارد،  مي صداي خويش را بر
 .»درد بيزار است مي

 ماند كه از دست ظالمي شكوه مي اين اعمال جاهالنه از آن جهت حرام است كه بدين
طلبد، در حالي كه اين وقايع و رويدادها محض عدل الهي است  مي كند و فريادرس مي

اعمال ديگران معذب و گناهكار نخواهد پس بر مسلمان واجب است كه مرده و ميت با 
 شد مگر خود وصيت و سفارش كرده باشد كه برايش چنين كنند، چون خداوند

 :فرمايد مي

﴿ َٓ َر ٰ  َو ِۡ ُ
 ].18فاطر: [ ﴾َُزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر َ

كشد بار گناه هركس به دوش خود وي  نمي هيچ كس گناه كسي ديگر را به دوش
 . »است

ت كرده و سفارش نموده باشد كه برايش نوحه گري و امثال آن ليكن اگر به آن وصي
 راه اندازند مانند قول شاعر:

ــــــهُ  ــــــوَ أَهلُ ــــــام هُ ــــــانعينیِ بِ ــــــتُّ فَ  إِذا مِ
 

ــــدِ   عبَ لــــیّ اجليــــبَ يــــا بِنــــتَ مَ ی عَ ــــقّ شُ  وَ
 

چون مردم بگونه اي شايسته خبر مرگ مرا اعالم كن و گريه نما و براي من يقه «
 . »ر معبدخويش پاره كن اي دخت

رسد،  مي بديهي است در اين صورت ميت در عذاب خواهد بود و به وي نيز گناه
به ترك آن و محو آن امر  چون او به چيزي سفارش و توصيه كرده است كه پيامبر 

 مخالفت ورزيده است.  با امر پيامبر اش  فرموده است، پس او با اين توصيه
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مرده با اين اعمال معذب  اند: است كه گفتهو مقصود از سخن جمهور علما نيز اين 
كه اند  خواهد گرديد و احاديث تعذيب مرده را به سبب اين اعمال، بر اين حمل كرده

خود وصيت كرده باشد. مستحب است كه هر چه زودتر براي پرداخت وام و بدهي ميت 
 اقدام به عمل آيد به دليل خبر: 

ِ اى دل« ّعقّّهةى ِِّاي  ـّ� ِ ِن  ى ؤ  َّ ّعَ ى هى ه  َى   ).رواه الرتمذی( .»َِِ  ّلّأل 

جان مؤمن به وام او تعلق دارد و چشم به آن دوخته است تا اين كه به جاي وي باز «
 . »پرداخت گردد

 شود.  مي و چنانچه طلبكار آن را مطالبه كند اين مبادرت واجب
ايي و تنگنائي به هنگام ضرري كه پيش آمده و حادثه و رويدادي بدني يا مالي و دني

كه پيش آمده است تمني و آرزوي مرگ مكروه است، مگر اينكه فتنه و آشوب ديني پيش 
آيد كه در آن صورت آرزوي مرگ مكروه و ناپسند نيست. اما تمناي مرگ به خاطر يك 
هدف اخروي و قيامتي مانند شهادت در راه خدا بسيار پسنديده است. و سنت است كه 

 گ كند به دليل خبر:انسان فراوان ياد مر

 ّكّثّلى «
ّّ
 ِ قِّقٍمف إِّ

ّ
 قّقّقّ ى ّوّ

ّّ
ِِ ّكث ف إِّ  يّمونى 

ّ
ِِ ُاِذِم دلّفدِ� ّْ�َّ ى ّ

ِثىود ِ ن  ِذك  ر 
ّ
ْ«   
است ياد كنيد چون هرگاه از آن ياد شود بسيارها  ها لذت فراوان از مرگ كه ويرانگر«

 .»اندگرد مي ها را بسيار را اندك و اندك
، و شوند مي گرداند و بر دل آدم سرد مي يعني اعمال و مطلب فراوان دنيايي را اندك

شود. واجب است  مي گرداند و بر آن دل گرم مي اعمال اندك خيريه را در دل آدم فراوان
كه انسان با توجه خالصانه و پشيماني راستين، خود را براي مرگ مهيا نمايد و براي ترك 

رزد و به خدا و درگاه او روي آورد تا مرگ او را ناگهاني درنيابد كه توبه گناهان شتاب و
 از دستش در رود و از او فوت شود. 
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 تعزيه و تسليت
تعزيه در زبان عربي به معني تسليت دادن و آرامش بخشيدن است، و در اصطالح 

شكيبائي بر شرع و فقه عبارت است از اين كه با ذكر وعده الهي به ثواب و پاداش صبر و 
مصيبت، و برحذر داشتن از جزع و فرياد و اعمالي كه باطل كننده اجر و پاداش اخروي و 
سبب گناهان است، و دعاي خير و مغفرت و آمرزش براي ميت و دعاي جبران مصيبت 

 صاحب مصيبت، شخص مصيبت زده را به صبر و شكيبائي دعوت كرد. 
 تعزيه و تسليت سنت است به دليل خبر: 

عّ  ا ِ ن   ّ « َى ِقمف   َ االى ِ ن مىصٍَّ ـمى
ّ
ی ْ  ّكَالى دلقّّ ـَه

ّّ
ِد ّ ـةف إِّ َّ قِّم دل  . »ةِ ـ ى ِ ن لى

هركس برادر مصيبت زده خود را تسليت دهد و آرامش بخشد خداوند جامه كرامت «
 .»و عزت به وي پوشاند

 و به روايت اسامه آمده است: 

ِه ّا د« ََّّاِ� دّس اِ  َِ ْر ّعقّت  إل   
ى
ولى ّوَ عى َِ ـب عقٍ  وعقم إِّل ِ  َّا  ّّ لى ّْن  ا ـِى ُّ ّ و   -ٍّاُ ل

ّ
ْ

اُ  ِعول:  -دَِ  َ«ِ دلّهو ِ� ّهّهاّل لق ا، ّْأا  ُّ َ  إِّل  ِّ ى، ـِ در  َّ  َ ى ّ ا ْ
ّ
 ّ ا ّْاّذ ّوَ

ّ
ا ّْن ِب ّ�ّعاَ ُّ  ِ

ّص   ا، ّْقَ  ُّ  ِ ّ�، ّههى َّ مف مى
ّّ ّ ّش  ف ِعَ ّالى ِِأ ُى َّ ـّو  ِ ّ

 
ب  ـِب  ّوق  . )رواه الشيخان( »َِ

فرستاد كه او را بخواند و به وي خبر دهد  به نزد پيامبر  يكي از دختران پيامبر «
 يا طفلي شان) در حال جان دادن است. پيامبر  كه فرزندش (فرزند دختر پيامبر 

رد، و هر چه گي مي گفت: به سوي او برگرد و به وي خبر ده كه خداوند هر چه بخواهد
گيرد،  مي دهد و مي دهد، و هرچيزي پيش خداوند وقت و مدت معين دارد كه مي بخواهد

پس به وي امر كن كه صبر و شكيبايي داشته باشد و اجر و مزد را از خداوند بخواهد و 
 . »در طلب رضاي او باشد

نها ايمان را بكار بندد و قلباً بداها  آن در اين امر دو فائده بزرگ هست كه هركس
داشته باشد شيريني ايمان را چشيده است، و آن اين است كه: هرگاه انسان اين حقيقت را 
درك كرده و از روي ايمان چشيده باشد كه هرچه را خداوند ببخشد از آن او است و 
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 هرچه را بگيرد نيز از آن اوست، و خداوند هر طور كه بخواهد در ملك خويش تصرف
مصيبت بر وي آسان خواهد شد، چون جهان از آن خدا است و به كند، آن وقت كار  مي

كند، (و تصرف و مشيت او از روي حكمت  مي هر شكل كه بخواهد در آن تصرف
هاي  است). چنانچه انسان اين باور را از دست بدهد و تحت تاثير عوامل طبيعي و انگيزه

خوانند و  مي صبر و شكيبايي شرعي و ديني او را بههاي  دروني قرار گيرد عوامل و انگيزه
كنند كه اگر اين باور را نداشته باشد مصيبت او چند برابر  مي او را به رضا به قضا دعوت

آيد كه قلب از ياد خداي تعالي خالي  مي اين حال وقتي پيش (ونعوذ باهللا) خواهد شد،
حقيقت او باشد. ولي قلبي كه با ياد خدا آبادان است و سرشار از ذكر الهي  است به 

را سبب جدايي ها  آن داند، و مي اموال و اوالد را امتحان و آزمايش الهي و فتنه و آشوب
از نيكي  كه: ياران ابن مسعود اند  شمارد. آورده مي از خداوند و دوري از اهداف خود

شايد شما از نيكي آنان «فرزندانش تعجب كردند و خوشحال شدند، او به آنان گفت: 
خوشحال باشيد، به خداي سوگند اگر دستم از تربيت و اشتغال به پرورش  تعجب كنيد و

 . او»آنان خالي باشد بيشتر دوست دارم و پيش من پسنديده تر است از بقايشان
دانست كه امكان دارد آنان او را از خداي خويش جدا كنند لذا چنين گفت، و اين  مي

و رضاي خدا را كه باالترين مقام است  ترس را داشت كه مبادا او را به خود مشغول كنند
كه امام شافعي تعزيت نامه زير را براي يكي از يارانش فرستاد اند  از دست بدهد. آورده

گويم و به راستي اطمينان  مي همانا من به تو تسليت«كه فرزندش را از دست داده بود: 
سي كه به وي ندارم كه خود جاودان بمانم، ليكن سنت و طريق دين اين است، نه ك

، گويد مي ماند، و نه كسي كه تسليت مي تسليت گفته شده است بعد از مرگ ميت باقي
 . »اگر چه تا مدتي زنده بمانند

 آنچه كه مستحب و پسنديده است در تسليت گفته شود
مستحب و پسنديده است كه تعزيت و تسليت براي همه خانواده ميت باشد از 

مونث، ليكن تسليت به زنان را تنها زنان يا محارم زنان  كوچك و بزرگ گرفته تا مذكر و
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بايد بگويند. و سنت است كه تسليت پيش از تدفين گفته شود، چون وقت شدت و 
تابي است، ليكن بعد از تدفين بهتر است چون پيش از  بي سختي و غم و اندوه و جزع و

ن و اندوهشان از حد تدفين در صدد تجهيز و آمادگي تدفين او هستند، مگر اين كه حز
بگذرد كه در اين صورت پيش از تدفين بهتر است تا اندكي آرامش يابند و صبر پيش 

 شروع كرد كه در برابر تحمل مصيبت ناتوان ترند. ها  آن گيرند. بهتر است كه تسليت را از
 شود:  مي در تسليت به مسلمانان چنين گفته

ّن ّعَد ّ « َّ ل 
ّ
ِّ ّ ّوْ ّ

ّ
ّم دبى ْ ّّ  َ ٍَِه ّْ  ِّ ِّ َّ اقّّف دب ىّعقٍّکّـّ  ّو

ّ
و ْ

ّ
 . »َِکّ ْ

خداوند مزد و پاداش بزرگ اين مصيبت را به تو بدهد و نيكو تو را تسليت و «
 . و امثال آن. »را بيامرزد، يا عوض بهتري تو را دهدات  آرامش دهد و مرده

 شود:  مي فتهو در تسليت به مسلماني كه كافري از خويشاوندانش را از دست داده گ

اقّّف ّعقٍّکّ«
ّ
ّبّ ّ ّوْ ّّ ِّ ّ ّو ّ

ّ
ّم دبى ْ ّّ ع

ّ
ْ« . 
خداوند مزدت را بزرگ گرداند و تو را عظيم شكيبايي دهد و عوض آن را به تو «
 . و امثال آن.»دهد

. بخشايد نمي را بيامرزد، چون خداوند كافر راات  و به وي نبايد گفت: خدا مرده
 فرمايد: مي خداوند

َ ٱ ِِنّ ﴿ َك بِهِ  َّ ن �ُۡ�َ
َ
َٓ َ�ۡغُُِر َ

 ].48النساء: [ ﴾
 .»بخشد كه به وي شرك ورزند نمي به حقيقت خداوند«
شود: خداوند  مي و در تسليت به كافري كه مسلماني را از دست داده است گفته 
را بيامرزد، يا خداوند عوض وي را به تو دهد يا امثال آن. و در تسليت به كافري ات  مرده

شود: خداوند عوضت بدهد و از تعداد شما كم  مي ه كافري را از دست داده است گفتهك
نكند. تسليت گفتن به كافر مندوب و مطلوب نيست ليكن اگر اميد به اسالم آوردنش 

 نداشته باشد جايز است و اگر اميد به اسالم آوردنش باشد مستحب است. 
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، چون غالبا روزهاي شدت و شود مي تسليت گفتن در سه روز پس از مرگ گفته
سختي و اندوه و غم اين سه روز است و بعد از گذشت سه روز مكروه است، چون 

پايان غم و اندوه خوردن را سه روز قرار  ، پيامبر گردد مي موجب تجديد غم و اندوه
 داده است. در صحيحين آمده است: 

» ِ�ّ 
ّ
 ف َى ـّ

ّ
ْ ِّ م  ِّ ِ نى ِِاِب ّودلّومِ ـّم  ِ  ؤ 

ّ
ن  ت

ّ
ْ ِِ ُا ـدآلِا ِّ  ّم ّزو

ّّ
ّو ثّلثف إِّ ّا ّم ّ ٍهتف ّْو 

َّعّ  ر 
ّ
ُى ـْ ش 

ّ
 . »ِدُ ـ  ِف وّعْـّة ْ

براي زني كه به خدا و روز رستاخيز ايمان دارد سوگواري بر ميت و ترك زينت و «
لباس سياه پوشيدن بيش از سه روز حالل نيست، مگر براي شوهرش كه اين سوگواري 

 .»اه و ده روز استچهار م
هنگامي كه تسليت گوينده يا صاحب مصيبت غائب باشد از اين مستثني است و تا 

 رسيدن او وقت تسليت باقي است و اشكالي ندارد.

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وآخر دعوانا أن احلمدهللا رب العاملني

اه و پنج دقيقه بعد از ظهر ساعت پنج و پنج »الفقه الميسر«پايان ترجمه نماز از كتاب 
ماه رمضان برابر تقويم در منزل  25ماه رمضان يا  26هش) برابر 1367/  2/  22مورخ (

 شخصي در سنندج.
ي بعدي نيز توفيق را رفيقم گرداند و رضاي ها قسمت اميدوارم خداوند در ترجمه
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