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  _شيخ االسالم مفتي محمد تقي عثماني مد ظله العالي +
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بر در اين قرن چهاردهم هجري قمري   � آن كارنامة عظيم احياء و تجديد دين كه اهللا

�  ت و مجدد الملت حضرت موالنا اشرف علي تهانويدست حكيم االم $ � $ � $ � $ �%
 �	 �%
 �	 �%
 �	 �%
 �	    & 
�& 
�& 
�& 
� � �' � �' � �' � به ظهور رسانيد          �� �� �� �� '�

��  بهاي يك هزار تصانيفي كه حكيم االمت در ميان ذخيرة گران. محتاج تعارف نيست � �' 
� �%
 �	�$ �� � �' 
� �%
 �	�$ �� � �' 
� �%
 �	�$ �� � �' 
� �%
 از      $�	�

ـند،  ـقانه و خالص كه همانگونهخود بجا گذاشت  تموجود اسجهت راهنمائي علماء علمي  اًكُتب محقّ

ـه  اذب هاي ساده و ج ن گنجينه اي از كتابچناان عامة مسلمان ةبراي استفاد نيز موجود هست ك

ـود را  واند آنها را به آساني خوانده، زنت مي ،كه سواد و فهم معمولي دارد حتي شخصي دگي ديني خ

        . اصالح نمايد

ـين اين كتاب »زيورهاي بهشتي« كتاب   . ها امتياز خاصي را داراست در ب
كتاب گرچه اصالً براي استفادة طبقة زنان به تحرير آمده بود و بنابرين، تمام آن معلومات اين 

ـزي در آن   يابد، بضرورت ببه آن كه يك زن مسلمان ممكن بود  ديني و دنيوي ـرت انگي ه صورت حي

ـ ه بلككتاب نه تنها براي زنان  جامعيت مسايل فقهي آن، اين ، اما بنابرجمع آوري شده است راي ب

ر گرفت، و به اينگونه شايد و حتي براي علماء و فقهاي بزرگ عصر حاضر نيز مشعل راه قرا ردانم



 

 _28+ 

شته شده براي زنان و كه كتاب نو اين خصوصيت را دارا نباشد »زيورهاي بهشتي« ابي جزهيچ كت

ـيچ اهـل     گرفت  صورتي مرجع و ماخذ علماء و فقهاء و مفتيان بزرگ قراره به زبان زنان، ب ـه ه ك

  . گرددبي نياز  تواند از آن توائي در عصر حاضر نميف

را چنان قبوليت خارق العاده اي ميان مسلمانان عطا فرموده و  »زيورهاي بهشتي«  � اهللا

 شايد ده كهگردي طور پياپي و مسلسل چاپ و نشره ثير و فراوان و بد ككتاب به اندازه اي در تعدا ناي

ـيم  . در جهان پيدا كردكتاب ديگري نظير آن را كمتر بتوان  و چونكه اين كتاب از شخصي كه تعل

ـباءتحصيل  ))))١١١١((((خود را از الف
يك از  راي هربگردد،  تا يك مفتي كه از درجة افتاء فارغ ميكند  آغاز مي    

ـوان  ه اي از مسلمانان نايد كمتر خامفيد بلكه ناگزير است، بنابرين ش انطور يكسه مسلمانان ب را بت

   .ب استفاده نكرده باشدكتا كه از اين يافت

 »زيورهاي بهشتي« گرداگرد كتاب سراسر نصاب درسي طبقة زنان فقط طويليتا عرصة 

ـ  ا به اهتمام خوانده اند، ر  »زيورهاي بهشتي« و اگر زناني را كه تنها ،گرديد يم ـه هرگون ـه   ه ايب ك

ضروريات مهم دينـي و  كنيد، چه در  مقايسه يافته اندامروزه با زناني كه تحصيالت عالي بخواهيد 

كه اصل مقصود  در تمام اين امور...  ))))١١١١((((    دنيوي و چه در مضمون نگاري و خوشنويسي و شايستگي

ـاب  د كه ن زناني نرسنآتعليم و تربيت است، شايد اكثر زنان تحصيالت عالي يافتة امروزي به  نص

  . بوده است »زيورهاي بهشتي« درسي ايشان

ـا  گرديده اپ و نشرها جلد چ حال در تعداد ميليونه ا تا باين گنجينة گرانقدر دين و دني ، ام

�� ف حضرت مصنّ � �'& 
� �%
 �	�$ �� � �'& 
� �%
 �	�$ �� � �'& 
� �%
 �	�$ �� � �'& 
� �%
 د و نه بر هيچ يـك  ـننه حقوق چاپ هيچ كتاب خود را محفوظ ساخت         $�	�

ـره ايـن     ـد و غي آنها حق التصنيف قرار دادند و لذا نه معلوم چه تعداد كثيري از ناشران شبه قارة هن

    ... نده اچاپ رسانيده ببارها و بارها  كتاب را
  }شيخ االسالم مفتي تقي عثماني مد ظله بر بهشتي زيور گفتار پيش  7و 6 صفحة اقتباس از{

  
�++++ �____�  

  

                                                 

    .شداز ترجمة هذا حذف ...  اء و خوشنويسي و نامه نويسيبتعليم الف نمضامي    (١)
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مي افزايد كه ناشران مختلف، اين كتاب عظيم النفع و كثير البركـت را در   »مترجم كتاب«

 ورامروز از كش »زيورهاي بهشتي« د، چنانكهنزبان مختلف دنيا نيز ترجمه نموده و نشر داده ا چندين

گرديده و ر كرة زمين پخش و نشدر سراسر ...  ائي، اروپائي و امريكائيالك افريقا ممتهاي آسيائي 

     �� �� �� �� . برند لمانان سراسر جهان از آن استفاده ميمس
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ـرين   رف ما و از از طلف بزرگوار اين كتاب را ؤم ،خداوند متعال ـلمانان، بهت طرف همة مس

  .آمين .عطا بفرمايدرا جزاي خير 

  
�++++ �____�  

   
ـده   در ميان تراجم زيورهاي بهشتي تا به حال سه ترجمة فارسي آن نيز چاپ و نشر گردي

ظر ضرورتي به ترجمة جديدي از آن ديده نمي شد، ليكن بعد از مطالعة النَّ  است و بنابرين در بادي

ـرد نشر  شدهميم قاطع اخذ گرديد تا ترجمة هذا هرچه زودتر انجام اين تراجم سه گانه، تص ـه  دگ  ك

ـوان در  مي توان در چاپ شش جلدي اين كتابرا بعضي از داليل آن تفصيل  ـة  « تحت عن نمون

        .كردشاهده م »بعضي از اغالط تراجم سه گانه

 يازدهمنجم و حصة اول، دوم، سوم، چهارم، پل كامت داريد ترجمة دس كه اكنون در كتابي

   .مي باشد »هاي بهشتي زيور«

  

  
  :باید گفت این ترجمه خصوصیات ةآنچه دربار

نخستين امري كه بعد از اتمام ترجمه ايجاب نظر مي كرد اين بود كه زبان كتاب   _ �+

ـده اي از  نزد كتاب بنابرين بعد از اتمام ترجمه، متن مسودة درست باشد، فصيح و  ن امتخصصـ ع

ان با يشايك  يكالحمد هللا كه د تا نقايص زباني ترجمه را نشاندهي نمايند، و يگرد زبان دري پيش

خداوند ايشان را در قبال . ه پايان رسانيدندباحسن وجه به و اخالص فراوان اينكار را بر عهده گرفته 

  . عطاء فرمايدرا خير دارين اين عمل مخلصانه، 
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و مراجـع   ابعنترين و معتبرترين م مهمثانياً چون كتاب زيورهاي بهشتي يكي از    _�+

ـوال    ـر اق &ٰ*     « فقهي اسالم بوده و تمام مسائل مسطورة آن مبنـي ب ���! *ٰ& ���! *ٰ& ���! *ٰ& ���!& 
"& 
"& 
"& 
" 
+ 
+ 
+ 

-�,« و »    +�& ��,�-
�& ��,�-
�& ��,�-
�& ـذهب    »�� م

 فحناا
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'�.� ٰ �/��#�0 ��� �1�2 ٰ �/��#�0 ��� �1�2 ٰ �/��#�0 ��� �1�2 ٰ �/��#�0 ��� �1�2     �1�2��� �3 �� �1�2��� �3 �� �1�2��� �3 �� �1�2��� �3 مي باشد، الزماً ترجمة مسائل آن نيز بايد با همان درجة صحت بوده و                                 ��

ـة  كتاب شد، و چون مترجم اينيد بااهي در آن نباهيچگونه سهوي و اشتب ، نه بر خود و نه بر ترجم

كرد تا عرضه علماء و اهل فتوي ين بار نزد امسودة كتاب را  بنابرينخود، اين اندازه اعتماد را داشت، 

ـة       هترجم يا اشتباهي در سهوي هر ـاكرده ترجم ـداي ن ـا خ ـد ت بيابند، بدون دريغ اصالحش نماين

   .سبب لغزش ديني بنده اي از بندگان خدا نگردد ،يك مسئله نادرست حتي
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ـود،     كه  �� ـر خ ـوالت كثي از بزرگـي  اين علماي بزرگوار با وجود مشغوليات و معم

اين كتاب را اوراق بيشتر از يك هزار شفقت فرموده يك يك ايشان همة ناچيز بر مترجم خويش 

ل ئنديدند و صحت مساپسرا  هترجمو بسا اوقات اصالحاتي نموده  دنبا دقت تمام از زير نظر گذرانيد

��4 �� �� �� ��  .را تصديق و تصويب نمودندآن  �5 
�
�
�� �4� �5 
�
�
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رحمت م مشمول ،رمودندففقت بر ما شرا چنانكه ايشان اين علماي بزرگوار خداوند متعال 

   .آمين ،دبگردانفردوس داخل بهشت  مايد و در روز قيامت بدون حساب بهخود بن

  
�++++ �____�  

  
ـة  الميماء و اهل فتواي عصر حاضر جهان اساز بزرگترين عل    _�+  كه صحت ترجم

مفتي اعظم هند و شيخ الحديث دار العلوم ديوبند حضرت موالنا موده اند، نهذا را تصديق و تصويب 

   :دكه به لفظ خويش چنين فرمو باشد مي  مفتي سعيد احمد پالنپوري دامت بركاتهم

ـد  . ع مختلف ديدم، ترجمه درست استـمن اين ترجمه را از مواق« از جانب من اجازه داري

  .»كنيد تصديق آن را چاپ

به وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان ارسال  »زيورهاي بهشتي« تابهمچنين ك   _�+

  . را بررسي و ارزيابي نمايند آنشد تا 

ـاف  عمومي مجمع علمي وزارت ارشاد، حمحترم رياست  ـتان  ج و اوق ـاب  افغانس ـز كت  ني
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��4 �� �� �� �� . صحت ترجمة هذا را تصديق كردند را توثيق و »زيورهاي بهشتي« �5 
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ـر   زنانبراي طبقة  واقعدر  »زيورهاي بهشتي« تابك   _�+ ـده تحري ـذا    گردي اسـت و ل

ـده  در اصل كتاب فقط با ايراد و  هكه مخصوص زنان بود مسايل و احكامي ضماير مؤنّث درج ش

ـون   اين مسايل اين ترجمه نيز  بود، در ـاظي چ ـا آوردن الف ـران   « ب ـر، دخت ـان، دخت ـر  »... زن، زن  ب

   .مختلط دانسته نشود د تا با مسايل مخصوص مردانبه طبقة زنان تصريح گردي اخصوصيت آنه

 يرضما ايراد ااب فقط بكتطول و در  همسايل و احكامي كه مخصوص مردان بود  _ �+

ـران    « الفاظي چون آوردنمذكّر درج شده بودند، در اين ترجمه با  ـر، پس ـردان، پس ـرد، م ـر  »... م  ب

   .تصريح شد تا با مسايل مخصوص زنان مختلط دانسته نشود تخصيص آنها به طبقة مردان

ـول    مسائل و احكامي  _ �+ ـود، در ط كه در اصل كتاب براي مردان و زنان يكسان ب

ث      ترجمه نيز براي آنه ـذكَّر و مؤنـَّ ـنس م ـر دو ج ـر ه ا ضماير عام استعمال شد تا بر شمول آنها ب

    .تصريح نمايد

ـاده  بد ممكنه، زكتاب در ترجمه تا حبراي سهولت عوام به اتباع اصل    _�+ ان س

  . و آسان استعمال شد

ب مترجم بعضي عبارات از جان...  ول ترجمة متن كتاب، جهت فهم مطلبدر ط  _ �+

ـين كه در بين اين شـ افزوده شد و عباراتي  {  }ن شكل قوسيندر بين اي ـتن  (   )  كل قوس در م

+�          ، از مؤلف بزرگواراب آمدهكت ��
6 �7 �+ ��
6 �7 �+ ��
6 �7 �+ ��
6   . است                     ��#�0/� ��#�0/� ��#�0/� ��#�0/�     ��� ��� ��� ���     �7

ـا     اندك مسايل متن كتاب از بعضي    _�+ ـالي ي ـريح اجم ـذا تش تشريح طلب بودند، ل

  . تفصيلي آنها در حاشيه افزوده شد

  .افزوده شد ن كتاب يا در حاشيهاحاديث شريف در متراجع و ممĤخذ    _�+

ل و احكام اين كتاب در بخش جداگانه اي تحـت  ئمسايك يك مĤخذ و مراجع   _ �+

  تا كساني كه ه استافزوده شداين كتاب   حصه ايشش  چاپ در آخر  »داليل مسايل« عنوان
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  .بيابندجويند به آساني آن را  ل اين كتاب را ميئمĤخذ و داليل مسا

ـذف   ضـ خوف ه سبب ب »داليل مسايل« در اين چاپ، بخشاما  ـاب ح  خامت حجـم كت

ش مي باشند، مي توانند به طبع شـ  »داليل مسايل« عة بخشلكه مائل به مطا نيعالقمندا .گرديد

  .مراجعه كنند ي كتابا حصه

ـاف    مسائل كثير الوقوع امروزي كه در _  �+ ـاوي احن ـرة فت �  كُتب معتب �8& ��
6 �7 � �8& ��
6 �7 � �8& ��
6 �7 � �8& ��
6 �7     ��� ��� ��� ���         �/�& �#�0 �/�& �#�0 �/�& �#�0 �/�& �#�0                 
  . افزوده شد در حواشي هپراكنده بود، جهت افادة عام

نو پيدا شده اند  آخر زمانعصر پر فتنه و شر كه در اين بعضي از فرقه هاي گمراه    _�+

ـة   ،وهابيفرقة  ،سلفية فرق ،اهل حديثفرقة  ،غير مقلدينفرقة  نامه ب و ـذهب و فرق ـره   الم ... غي

 وده مياز مسائل فقه احناف اعتراضات بيه مسلمانان ساده، بر بعضي زيساراه گمبراي  مشهور اند،

حفاظت مسلمانان از تضليل اين فرقه هاي گمراه، دالئل چنين مسائل به اختصار در مبراي . كنند

   .حواشي كتاب افزوده شد

  
�++++ �____�  

  
ل ئمسا كه اعتباراغالط مختلف النوع ديده شد موجوده،  در تراجم سه گانة فارسي  _ �+

جتاً اصل كتاب را مخدوش مي تراجم و بعضي از اغالط ي كتاب، حصه ادر طبع شش . سازد نتـي

ـرام و     اسـت گرديده ارسي، تحت عنوان جداگانه اي درج ـف جلد هر سه ترجمةهر  ـاي ك ـا علم ت

ـاپ  عنوان اين مضامين اما  .مردم عوام متوجه آن باشند همچنين ـوني  از چ ـبب   كن ـه س ـوف  ب خ

  .حذف شدتاب ضخامت حجم ك

ـية  در »حاشية جديده« مراد از   _�+ ـور  « طول مĤخذ حواشي، حاش ـتي زي ـاپ   »بهش چ

+�         موالنا شبير علي تهانوي ��
6 �7 �+ ��
6 �7 �+ ��
6 �7 �+ ��
6 شيخ االسالم مفتي محمد تقي عثماني  گفتةه كه ب باشد مي         ��� ��#�0/� ��� ��#�0/� ��� ��#�0/� ��� ��#�0/�         �7

ـذا    »طبع زيورهاي بهشتي ترين معتمدترين و جامع«بركاتهم  دامت ـة ه ـز از روي  است و ترجم ني

  .گرفته است  همين متن صورت

ـر    كتاب تغيير دا اصلترتيب چاپ در اين چاپ،    _�+ ـان ت ـتفاده از آن آس ده شد تا اس
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   .مي باشدكتب فقهي عامة ترتيب اين چاپ مطابق ابواب . رددگ

، و موالنا عبد الواحد مفتي جامعة مدنية كريمپور الهورعلماي مدرسة بيت العلم، قبل از ما 

ـاب اصل نيز  الرشيد با نظر ثاني مفتي ابو لبابه ةمعچنين اساتذة جاهم ـواب فقهـي     كت ـابق اب را مط

  .ترتيب داده اند

ـايل    هاي قبلي اغالط چاپدر اين چاپ،    _�+ اصالح و صورت افهام بعضـي از مس

  .استدر حاشية كتاب افزوده شده نيز و اضافاتي ساده تر گردانيده شده 
  

  

�++++ �____�  
  

  

اينكه در صحت ترجمة هذا و حواشي آن دقت و توجه بسيار صورت گرفت  و سخن آخر

 سياز  يشتربشايد كار رفت، حتي كه ه وشش زيادي بك و سپس در اصالح متن و حواشي ترجمه

ـا خـالف    آن نظر از اول تا آخر بربار  كرده شد تا مبادا مسئله اي از مسايل، ناقابل فهم يا نادرست ي

6
��                     عبارات مولف �7 ��
6 �7 ��
6 �7 ��
6    .ترجمه شده باشد                     ��#�0/� ��#�0/� ��#�0/� ��#�0/�     ��� ��� ��� ���     +� +� +� +� �7

در اين ترجمه يا حواشي آن  تباهيشااما بازهم انسان محل خطاست و لهذا اگر خطائي يا 

ـوان در    خواست است در ، مخلصانهمشاهده شد، از علماي بزرگوار ـا بت كه مترجم را مطلع سازند ت

  .هاي بعدي آن را اصالح كرد چاپ
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   .آخر كتاب درج استآغاز و نشاني مترجم در 
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ـتي  ـه هس ـائيغرض نقشيست كز ما ياد ماند            ك م بق   را نمي بيـن
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  _ امداد الفتاویامداد الفتاویامداد الفتاویامداد الفتاوی    ههههاز مقدماز مقدماز مقدماز مقدم +

    
�� ا اشرف على تهانوي حكيم االمت و مجدد الملت حضرت موالن   ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����يكى از آن بزرگان      ��� 

  نگاشتن زندگينامة حكيم االمت. انگشت شمار مى باشدشان  نظيرِعصرى  تاريخ هر يكتاى روزگارند كه در
 �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����ـو كارى آسان نبود، خصوصاً اينكه از غايت تقوى و احتياط و حفظ مريدين و معتقدين ا     ���   ،ز غل

ـر و  . »زندگينامة مرا ننويسيد« ؛وصيت فرموده بودند ليكن با تعميل اين وصيت، مسلمانان بدون شك از خي
بنابرين مسترشدين، خود از ايشان درخواست كردند . گرديدند بركتى عظيم و فوايدى خيلى مهم محروم مي

ـاور كه اگر شخصى سيرت حضرت واال را با رعايت احتياط به قيد ـق ـرت واال   د ولم بي ـر  حض آن را از نظ
ـ  نآميز و اشياى نامناسب آن را اصالح بفرماي گذرانيده نكات غلو ـيت ب ه د، در اين صورت هم مقصود وص

اً از اشاعت زندگينامة دست خواهد آمد و هم سبيل تحصيل منافعى كه مسلمانان عموماً و معتقدين خصوص
  .مسدود نخواهد گرديد يافتخواهند حضرت واال 

��      حكيم االمتحضرت  ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����چنانكه از غايت تواضع نمى پسنديدند كه سيرت و زندگينامة                     ��� 



 

 _38+ 

ـهم  ـافادة خلق خدا داشتبسياري بر ايشان شايع شود، به همين صورت حرص  ند كه از وراثت نبوت به س
ـزرگ  ( انقُرعة اين تصنيف بنام خليفة خاص ايش. ايشان رسيده بود، بنابرين اجازه دادند و يكي از عارفان ب

��          مجذوب الحسن خواجه عزيز )شبه قارة هند ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
������         رآمد و خواجهب             ���  ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� اين تصنيف را بنام     ��� 
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��         االمت محضرت حكي. خيم تحرير و تكميل كرددر سه جلد ض    »حححح�نِ �نِ �نِ �نِ و ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ���ول در ط            ��� 
ـام  . فرمودند گذرانيده و اصالح مياز زير نظر  را آن ،دوران تصنيف ـنيف بن  تَ تَ تَ تَ « جلد چهارم اين تص
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َ
 و
َ
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َ
  . بعد از وفات حضرت واال انتشار يافت »حححح�نِ �نِ �نِ �نِ و

آن  عده اى نيز. ات عظيم النفع در چهار جلد تكميل يافتدبدين ترتيب اين خزانة معلومات و ارشا
بزرگوارِ  »گاه قبله«همچنين بسيارى از بزرگان از . دندنمو رشنتلخيص و اختصار نموده  را بعداً به طرز خويش

��         ما حضرت موالنا محمد شفيع ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
������                         اما موصوف. آن شدند اختصارِ خواستارِ                        ���  ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����سبب ه ب                          ��� 
 همختصرى از اشرف السوانح را انتخاب نموده بر ايشان عرضـ كثرت و هجوم مشاغل، مرا دستور دادند تا 

ـد از  وسطور ذيل را جهت تعميل حكم ايشان و حص. بدارم ل سعادت نوشته به ايشان تقديم داشتم كه بع
 . مالحظة ايشان اكنون به چاپ سپرده مى شود
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  : نسب، و�دت و طفولیت

هجرى قمرى بروز چهارشنبه به همراه صبح صادق، صبحِ حقيقى 1280ربيع الثانى سال 5بتاريخ 
ت د الملّديگرى نيز طلوع كرد و حضرت مجد �� � �� �� ��� ���� �� � �� �� ��� ���� �� � �� �� ��� ���� �� � �� �� ��� مادة تاريخى اين . گرديد به اين جهان جلوه افروز     ����

  . مطابق واقعيت است م عظيم وكامالًرََد كه از هر لحاظ، كَبرآم) 1280( »$ عظيم$ عظيم$ عظيم$ عظيمرَ رَ رَ رَ كَ كَ كَ كَ « سال نيز چه خوب
دنيا آمد، بنابرين دايه ه شان اكبر علي ب ككوچچهارده ماه از عمر حضرت واال گذشته بود كه برادر 

پنچ سال از عمر حضرت واال گذشته . اين توسط او پرورش يافتند اي براي رضاعت ايشان گرفتند و بعد از
پدر . مادر با وفات وي از سر ايشان برداشته شد و از آن بعد نزد عمة خويش مي بودند بود كه ساية شفقت

ـيار     حضرت واال ايشان را حتي بيشتر از مادر دوست مي ـم بس عـاز و ن داشت و به اين سبب ايشان را در ن
ود كه حكيم داشت و ايشان را چنان تربيت نم پرورش داد و در تعليم و تربيت ايشان توجه بسيار مبذول مي

  : فرمايد مي االمت
داد كه  پدر بزرگوار ما را هرگز اجازه نمي. كنند درختم قرآنِ تراويح در مساجد شيريني تقسيم مي«

ـه   آن روز، خود از بازار شيريني آورده ما را بيشتر مي داد و مي آن شركت كنيم بلكه در در گفت كه رفتن ب
ـرص دور نگـ  . مسجد به نيت شيريني خوردن بي غيرتي است  مـي  هابه اين خوبي پدر بزرگوار، ما را از ح
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   1/19 :اشرف السوانح .»داشت و غيرت مي آموزانيد
ـد   ـان  . طبعيت حضرت واال فطرتاً چنان بود كه در كودكي با عامة اطفال بازي نمـي كردن از هم

گاهگاهي اگر به بازار . ردندطفوليت به اندازه اي به نماز شوق داشتند كه در بعضي بازيها نيز نماز را نَقل مي ك
خانه ه آنگاه برفتند و در طول راه مسجدي واقع مي بود، بر منبر آن باال رفته و مانند خطبه چيزي خوانده  مي

ـه  . ندشتگ بر مي عالوة اينها شوخي هاي كه الزمة دوران كودكي مي باشد نيز در ايشان معدوم نبود بلك
ـذا   يار شوخي ميگرچه در كودكي من بس« :خود مي فرمودند ـوخي اي ء كردم اما مانند كودكان امروزي ش

  1/30 :اشرف السوانح. »جاي بد بردن از آن خوش مي شدنده رسان نبود بلكه همگي ب
ـتح   دوازده و سيزده سالگي چندان عمري نيست ليكن در همين عمر از فيض صحبت موالنا ف

��         محمد ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����ـاني حضرت واال لذّ، صاحب دفتر هفتم مثنوي و يكي از اولياي خدا            ���  م ملك ني« ات ناف

ـان  . آخر شب برخاسته مشغول تهجد و وظايف مي شدند چنانچه در. را ادراك كرده بودند »شب عمة ش
  : ليكن! ف تهجد نشده ايكرد و مي فهماند كه فرزند، تو هنوز مكلّ حضرت واال را توبيخ مي

  رمـمن ملك نيمروز به دانگي نمي خ      شب زانگه كه يافتم خبر از ملك نيم 
��         حكيم االمت ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ���ه حرف عمة بزرگوار را ناشنيده مي كچنان ذوق تهجد را يافته بودند      ��� 

  . مي خاستند شب بر گرفتند و براي تهجد و وظايف هر
ـر مـي  حضرت واال به اندازة لطيف الطبع بودند كه شكم برهنة كسي را ديده نمي   توانستند و اگ

بنابرين اطفال همسن ايشان بخاطر اذيت ايشان، شكم خود را . داد دست ميبه ايشان ديدند فوراً استفراغ 
تحمل بدبو در كنار، تحمل عطر . كردند برهنه كرده نشان مي دادند و حضرت واال دل بد شده استفراغ مي

  .تيز را نيز نداشتند

   
  : حصول علم

����         حكيم االمت �� ���� �� ���� �� ���� �� �� �� �� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����ـوم  نزد هند  »ميرت« شهر قرآن كريم را در  ���  حافظ حسين علي مرح
��         كتب ابتدائي عربي را نزد موالنا فتح محمد حفظ كردند و ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ���ـاون « شهر در      ���  تكميـل   »تهانه ب

ـارت   و ،تب انتهائي فارسي مانند ابو الفضل و غيره را نزد ماماي خود خواندندـنمودند وك در زبان فارسي مه
ب شده رَكه عمر ايشان هنوز هژده ساله بود يكبار دچار بيماري ج در زمانة طلب علم هنگامي. كامل يافتند

كه اولين تصنيف ايشان  را در شعر فارسي نوشتند »ر و بميمثنوي ز«به وطن مراجعت كردند و بطور مشغله 
  .است
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ـده و در  ه1295 حضرت واال در اواخر ذي قعدة سال جري قمري در دار العلوم ديوبند داخل ش
ـري   هجري قمري هنگامي1301سال كه عمر ايشان هنوز نزده يا بيست سال بود و قرن چهاردهم هج

  . شد، تحصيل علوم را تكميل نموده جهت افادة خلق خدا مهيا گرديده بودند آغاز مي
باء بلكه از خويشاوندان خويش نيز در دوران تعليم و تحصيل، حضرت واال از ساير شاگردان و طل

ـدگي  شهر در احاطة دار العلوم كه در بيرون  دحتي كه نزد خويشان نزديك خو. كردند دوري مي ديوبند زن
ـرا در     كردند نيز نمي رفتند كه اكثر اوقات از ايشان متقاضي رفت و آمد بوده اصرار مي مي ـه چ ـد ك كردن

چون اصرار خويشان بسيار . اما حضرت واال نمي پذيرفتند! بخوريدخوريد بايد در خانة ما غذا  مدرسه غذا مي
ـوبيخ    ـه ت شد، سرانجام صورت حال را به پدر بزرگوار خويش نوشتند كه حكم شما چيست؟ پدر بزرگوار ب

اين حضرت واال تمام ارتباطات  بعد از! جواب دادند كه تو آنجا براي خويشداري رفته اي يا براي طلب علم
البته چون از مطالعة دروس فرصت مي يافتند به . رده و فقط مصروف تحصيل علم گرديدندخود را قطع ك

�� خدمت استاد خاص خويش حضرت موالنا محمد يعقوب نانوتوي  � �� �� ��� ���� �� � �� �� ��� ���� �� � �� �� ��� ���� �� � �� �� ���   . حاضر مي شدند     ����
��         گنگوهيحضرت موالنا رشيد احمدحنيفة وقت،  فقيه النفس و ابوكه  هنگامي ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����ت جه        ��� 

��         حضرت شيخ الهندامتحانات و دستاربندي طلباء به ديوبند تشريف آوردند،  ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����از ذكاوت و ذهانت و                 ��� 
��         موالنا گنگوهيچنانچه حضرت  ،استعداد اين شاگرد خود خصوصاً تعريف كردند ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ���ـواالت                  ���  س

الحاصل حضرت واال . سيدند و جواب آنها را شنيده مسرور شدندپيچيده و خيلي مشكلي از حكيم االمت پر
حاضرجوابي و ذكاوت و فطانت و كمال مهارت . به حيث طالب علم نيز ممتازترينِ همدرسان خويش بودند

يكي از مناظران اديان غيره بخاطر مناظره به  آن زمان به حدي بود كه اگر ايشان در منطق و معقوالت در
  . حضرت واال فوراً به آنجا رسيده او را مغلوب مي ساختندديوبند مي آمد، 

��         يكبار استاد حكيم االمت، موالنا سيد احمد دهلوي ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����از ايشان امتحان  »سكندرنامه« از             ��� 
خود ايشان معنائي از جانب  ،نبود شان ي كه استاد گفته بود بيادئچونكه معنا. گرفت و معناي شعري را پرسيد

ـاز  . موالنا باز پرسيد آيا معناي ديگري هم دارد؟ حضرت واال معناي ديگري بيان كردند. بيان كردند استاد ب
��         پرسيد كه آيا معني ديگر هم دارد؟ حكيم االمت ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ���ـه  . ني سومي بيان كردندمع         ���  استاد فرمود ك

  . دهم مره مينترا  تني كه گفتي درست نيست اما بخاطر ذكاوتامع
وجود اين ذكاوت و استعداد، فخر و مباحات در كجا، حضرت واال آنقدر متواضع بودند كه خواجه  با

��         عزيز الحسن مجذوب ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����  : مي نويسد            ��� 
��         دستاربندي حكيم االمت« ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ���            ـد     توسط دستان مقد ـيد احم ـا رش ـرت موالن س حض
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� گنگوهي  ���� � ���� � ���� � ���� �� � �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� �� �� �� � �� آن سال در  جلسة دستاربندي عظيمي در. هجري قمري صورت گرفت1301ساله ب     �� ��
چون حكيم االمت شنيدند كه طلباء را دستاربندي خواهند كرد، همدرسان . ديوبند برگزار شده بوددار العلوم 

��             خود را جمع كرده نزد حضرت موالنا محمد يعقوب ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����كردند كه شنيده ايم كه ما را  آمده عرض        ��� 
دستاربندي خواهند كرد و سند فراغت خواهند داد حاالنكه ما هرگز شايستگي آن را نداريم، لذا اين تجويز را 

ـا  . منسوخ بفرمائيد وگرنه مدرسه خيلي بدنام خواهد شد كه چنين اشخاص نااليقي را سند داده است موالن
��         محمد يعقوب ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����. اين سخن شما نادرست اسـت «: جوش آمده فرموده با شنيدن اين سخن ب            ��� 

ـين    تان نمي چونكه در اينجا اساتذة شما موجود اند، در مقابل ايشان، هستي تان به نظر ـم چن آيد و بايد ه
ـو . باشد، و چون از اينجا بيرون برويد آنگاه قدر خود را خواهيد دانست د و هرجا كه برويد فقط شما خواهيد ب

   32 و 1/31 :اشرف السوانح. »اطمينان داشته باشيد. ديگر هيچ
��         ي حضرت موالنائوقايع آينده ثابت كرد كه اين پيشگو ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ���ـر                           ���  چقدر صحيح و مبنـي ب

  . حقيقت بود

  
  : استاذة كرام

��             يكي از اسباب بزرگ اين امر آن بود كه قضا چنان استاداني براي حكيم االمت ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����تهيه             ��� 
علم و عمل و عرفان يك ايشان آفتاب و مهتاب  هر، »ن خانه همه آفتاب استاي« ديده بود كه به مصداق

حضرت شيخ الهند موالنا محمود الحسن ديوبندي. وران خود بودندد         �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����ـابلي،   ���  صاحب تفسير ك
��         حضرت موالنا سيد احمد دهلوي ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
������      حضرت موالنا شيخ محمد تهانوي  ���  ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����صاحب              ��� 

��         ويوتَدفتر هفتم مثنوي، حضرت موالنا محمد يعقوب نانُ ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����يكي از ايشان، بحر ذخار علم و  هر                     ��� 
  .ستارة درخشان علم و عمل بودند

  
  : درس و تدریس

��         كميل تعليم، اكنون وقت و ضرورت آن بود كه حكيم االمتبعد از ت ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����كه فيوضي را        ��� 
قديمي . قضا اسباب آن را نيز مهيا كرد. فرمايند تالعلوم ديوبند كسب كرده بودند اشاع در محيط مقدس دار
        حسن صاحب والنا احمدكه صدر المدرسين آن حضرت م »فيض عام« بنامهند كانپور ترين مدرسة شهرِ

 �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����به سببي استعفاء داد و از مدرسه جدا  ،بود كه يكي از مشاهير علماي وقت خود شمرده مي شد                    ��� 
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ـند او را  . شده دار العلوم ديگري تاسيس نمود با در نظرداشت تبحر علمي وي كسي جرأت نشستن بر مس
��         كرد، اما حكيم االمت نمي ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����ـدرس  ك آگاه نبود، لهذا هنگامي        ���  ه اراكين مدرسه متقاضي يك م

تنخواه . شدند، به ارشاد استاتذة كرام و به اجازت پدر بزرگوار بي تأمل روانة كانپور شده تدريس را آغاز كردند
ـرت واال  وقت كم نبودروپيه بود كه گرچه حسب آن 25 ماهانه ـدر  و تمـ ليكن در مقابل كماالت حض ول پ
ـيل   زيرا مي ،دانستند اما ايشان آن را هم زياد مي. نمود شان هيچ مي بزرگوار فرمودند كه در دوران تحص

ـود را  ه كردم بيشتر از ده روپيه تنخواه ب علم، گاهگاهي كه دربارة تدريس فكر مي فكرم نمي رسيد و نه خ
  . دانستم مستحق بيشتر از ده روپيه مي
����         گرچه حكيم االمت �� ���� �� ���� �� ���� �� �� �� �� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����سالي از عمر شان يا بيست هنوز كامالً جوان بودند و فقط نزده      ��� 

اهل شهر شهرت يافتند و دلعزيز ساير سين و كانپور رسيده بزودي ميان همة مدرشهر ليكن به  ،گذشته بود
مـي  همگان گرديدند تا آنجا كه حضرت موالنا احمد حسن صاحب نيز با محبت و وقعت با ايشان پيش 

هنوز سه چهار ماهي از تدريس در اين مدرسه نگذشته بود كه با توجه به كماالت غير معمولي حضرت . آمد
حضرت واال . واال، منتظمين مدرسه خواستند تا حكيم االمت براي امداد مدرسه در مواعظ خود اعانه بخواهد

با اراكين مدرسه در نشستي كه  . ار نمودندد و بنابرين صريحاً از اينكار انكـناينكار را خالف غيرت ديني دانست
شكايت كردند و چون حضرت واال مطلع شدند فرمودند كه اينكار وظيفة من نيست بلكه وظيفة  داشتندهم 

اما بر اراكين مدرسه اثري نكرد و بازهم برخواستة . خود اراكين مدرسه است، وظيفة من فقط تدريس است
ـد  حضرت و اين بر. خود اصرار ورزيدند قبـل از  . اال شاق آمد و استعفاء داده ارادة مراجعت به وطـن را كردن

��      به قصد زيارت حضرت موالنا شاه فضل الرحمن گنج مرادآبادي ،حركت به سوي وطن ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� از            ��� 
  . نيايدر كردند تا مبادا سفر ديگري به اينسو ميس سفر  »آباد گنج مراد« شهر به طرفوقت اعاظم اولياي 

ناشناس مدرسه گوهر پربهائي چون حكيم االمت را از دست دادند ليكن اهل  هرگوگرچه اراكين 
شهر آنقدر متأثرِ حضرت واال بودند كه نتوانستند صدمة مفارقت ايشان را تحمل كنند و شروع به سنجش 

   .برگردانند بازدوباره تجاويزي كردند تا حضرت واال را 
ـرت واال   ،يت اهللالرحمن خان و حاجي كفا عبدر زين شهاز ميان معزَّ عقيدت بي انتهائي به حض

ـواه را از   شهر اينها فيصله كردند كه در نزديك مسجد جامع. داشتند ـد و تنخ ، مدرسة جديدي تأسيس كنن
ـرت   اين ،آباد برگشتند كه حكيم االمت از گنج مراد چنانچه هنگامي. جيب خود بپردازند دو به اصرار، حض

وطن بازداشتند و حضرت واال نيز با مد نظر اخالص آنها تدريس در اين مدرسه را پذيرفتند ه را از رفتن بواال 
  . تجويز نمودند »جامع العلوم« و اسم مدرسه را خود
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ـود در ذهـن   ه س خود بوطرز تدريس حضرت واالچنان دلنشين بود كه در ـاگردان  خ مـي  ش
خواند، ديگر از سايرين تشفي نمـي   درس ميواال  نزد حضرتطالب علمي كه دو سه سبق  هر. نشست
  . ساختند و در ذهن طلباء مي نشانيدند ترين مسايل را در چند لحظه حل مي حضرت واال مشكل. يافت

خالصه حضرت واال چهارده سال مسلسالً به همين طرز تدريس كردند و به همراه آن سلسلة 
هجري قمري حسب مشورة  1351رانجام در صفر سالمواعظ، افتاء و تصانيف شان نيز جريان داشت و س

��      و مرشد خويش حضرت حاجي امداد اهللا شيخ ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� »هانه باونت« قصبة كوچيده در كانپورشهرِ از                  ��� 

حضرت حاجي صاحب از اينكار اظهار مسرت نموده در مكتوبي تحرير . وطن مالوف خود اقامت پذير شدند
  : ودفرم

ـاهري و   . تشريف برديد تهانه باون شد كه به خوبتر« ـع ظ اميد است كه خاليق كثير از شما نف
گويم و متوجه مي  حق شما دعا مي هميشه در. نو آباد كنيد باطني ببرند و مدرسه و مسجد ما را شما از سرِ

  36ص :حوالة مكتوبات امداديهو  1/197 :اشرف السوانح. »باشم
�� ان اشخاص از درياي علوم حكيم االمت هزار ،در عرصة اين چهارده سال � ��� �� ��� ����� �� � ��� �� ��� ����� �� � ��� �� ��� ����� �� � ��� �� ��� ـيراب       ����� س

ساعت  4روز و 7كه قرآن مجيد را در ظرف ( وانيدرْبشدند كه بزرگاني چون حضرت موالنا محمد اسحق 
موالنا محمد رشيد كانپوري،  )،داشتبار ختم نمود و آن را نيز از بر 70ازحفظ كرد و بخاري شريف را بيش 

صاحب اعالء ( ، موالنا ظفر احمد تهانوي عثماني)گردآورندة زيورهاي بهشتي( علي فتح پوريموالنا احمد 
، موالنا صادق اليقين كرسوي، موالنا شاه لطف الرسول باره )احاديث فقه حنفيمورد مجلد در  22السنن در

بنكينكي، موالنا حكيم محمد مصطفي بجنوري، موالنا فضل حق باره ب         � ������ �� � ������ �� � ������ �� � ������ ��     ��� ��� ��� ��� ٰ �
����  ٰ �
����  ٰ �
����  ٰ �
����ـاص                            به طور خ
  . قابل ذكر اند

  
  : استفادة باطني

عقل پرستان و متخصصين تعليم و تربيت و خُبرگان علم النّفس اكنون اين راز را درك كرده اند 
گاه مخصوص با اين هدف مهيا نكنند كه طلباء و محصلين تا  كه يك محيط خاص يا تربيت كه تا وقتي

ـه و  زاوية نگاه مشترك را در آنجا بياموزند عرصه اي، زندگي تحت يك ، اذهان تنها از روي كتب و مطالع
  . تعليم تبديل نمي گردد

�� �� �� �� ��         ، حضرات صحابة كراماما پروانگان شمع نبوت �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� � �� � �� � �� � اين راز را از همان روز اول دريافته              ��
�         چنانچه اكثر اوقات خويش را در مجلس نبوي ،بودندٰ �� �ٰ �� �ٰ �� �ٰ ��    � ��� ��� ��� �� � �� � �� � �� � ����!��!��!��!     "ٰ# ��$%� "ٰ# ��$%� "ٰ# ��$%� "ٰ# ��$%� �& �& �& �&             �'� (� ��)%� �* �'� (� ��)%� �* �'� (� ��)%� �* �'� (� گذرانيدند و تربيـت   يم        *� �%(��
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�� �� �� �� ��         هفّزندگي اصحاب ص. عملي تعاليم اسالمي را مي آموختند �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� � �� � �� � به همين . بهترين مثال آن است            ��
ايشان در بين اسالف  جهت از همان آغاز اسالم عادت نشستن در صحبت بزرگان دين و فيض گيري از

ـد   دسـت مـي  ه زيرا آن اسرار علم و معرفت كه توسط اين مجالس و صحبتها ب. جاري و ساري است آي
  : چه خوب گفته هركه گفته. ممكن نيست كه از اوراق كتب به دست بيايد

ت       زديآمورا اظ ـب الفتُاين كُ ـيـ ــي آ ،آدم   زديموآدم
��         حكيم االمتچنانچه حضرت  ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����. ذوق و شوق را داشتند يز به صحبت اهل اهللا كمالِن  ��� 

اين بزرگان اهل « ؛فرمودند ف صالحين را به وجد بسيار مي شنوانيدند و مياحوال و اقوال سلَ ،حكيم االمت
ـان  كند، اين ب كه كيفيت سكر را در دل پيدا مي ي اين اثر استاسكر بودند و ذكر احوال ايشان نيز دار زرگ

  . »دگرددر قلب پيدا ن يهمحبت العشاق بودند، ممكن نيست كه احوال ايشان خوانده شود و 
   1/109 :اشرف السوانح

ـه و لطـف و     مالقات كرده و بزرگان عصر خود رااولياء اهللا و حضرت واال تمامي  ـا و توج از دع
�� ا شاه رفيع الدين دهلوي چنانچه درحلقة توجه موالن. استفاده نموده بودندهر يك ايشان عنايت  � ��� �� ��� ���� �� � ��� �� ��� ���� �� � ��� �� ��� ���� �� � ��� �� ��� ����     

  .»كردم كه گويا كامالً پاك شده ام مياثر آنقدر احساس « ؛شركت نموده و مي فرمودند
��      حضرت واال همچنين به زيارت شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادي ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����حامد  و شاه ابو         ��� 

��         بوپالي ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ���ـدار و    . مشرف شده اند) از اكابر سلسلة نقشبنديه يكي(            ���  ـرف دي به همين ترتيـب از ش
��         صحبت صوفي شاه سليمان الجپوري ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����������         حضرت شيخ موالنا فتح محمد تهانوي  ،    ���  �� ������ �� ������ �� ������ ��     ٰ �
���� � �� ٰ �
���� � �� ٰ �
���� � �� ٰ �
���� � ��    

��      حضرت شيخ الهند موالنا محمود الحسن ديوبندي ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����ـر به ا                ���   ندازه اي مستفيد شده بودند كه ه
  . معترف ذكاوت، استعداد و بلندي مقام علمي ايشان بودند ، بنوبة خوديك اين بزرگان هم

  
  : بیعت

���     باري حكيم االمت در دوران طلب علم بودند كه حضرت موالنا رشيد احمد گنگوهي ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ��     ��� ��� ��� ���

 ٰ �
�� ��� ٰ �
�� ��� ٰ �
�� ��� ٰ �
�� ��� طاقـت شوق ايشان را بي . تاقانه براي مصافحه پيش رفتندحضرت واال مش. به ديوبند تشريف آورد  
��         حضرت موالنا گنگوهي. بي اختيار لغزيدندو  گردانيده بود ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����ـد                           ���  ـرت واال را گرفتن ـه  . حض گرچ

حضرت واال از بيعت و حقيقت آن نا آشنا بودند اما كشش و شوق آنقدر در دل قوت گرفت كه درخواست 
��      حضرت گنگوهي. كردندبيعت  ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ���             ند، ليكن اين كرد ان تعليم را مناسب ندانسته انكاروربيعت در د

��         صورت حسرت و يأس پروريد و هنگامي كه حضرت موالنا گنگوهيامر در خاطر اشرف ب ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����به         ��� 
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��         النادست خود موه هجري قمري عازم حج گرديد ب 1299 لسا ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����خدمت شيخ ه عريضه اي ب     ��� 
��     العرب و العجم حضرت حاجي امداد اهللا صاحب مهاجر مكي ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����ارسال داشتند كه شما به موالنا     ��� 

ام چنين ظاهر انجه نه معلوم بين اين دو عارف چه راز و نيازي رو داد، اما ب. صاحب بفرمائيد تا مرا بيعت كنند
��                 شد كه حضرت حاجي صاحب ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����شهرك اين در شهوار . خود جواباً حضرت واال را بيعت فرمود                 ��� 

ن را عارف باهللا حضرت حاجي امداد اهللاتهانه باو         �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����چنانكه حضرت . ته بوداز مكه معظمه درياف     ��� 
حضرت حاجي صاحب نامه اي به پدر بزرگوار ايشان فرستاد كه چون به حج واال هنوز طالب علم بودند كه 

  . را نيز با خود بياوريد انت آمديد، فرزند بزرگ
��         هجري قمري هنگامي كه مجدد الملت1301چنانچه در شوال سال ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� زندگي طالب                ��� 

ـده و    كانشهرِ رسانيده مشغول درس و تدريس درپايان علمي را به  ـا گردي پور بودند، اسباب سفر حـج مهي
حضرت . معظمه رسيدند روانة حج شده به صد اشتياق به مكةحضرت واال به همراهي پدر بزرگوار خويش 

� شيخ  � ��� �� � �� � ���         حضرت شيخ. گردانيدند دست سرفرازه مسرور شده فوراً از نعمت بيعت دست ب �� �� �� �� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ��     ��� ��� ��� ���

 ٰ �
���� ٰ �
���� ٰ �
���� ٰ �
����ـرد،    ،شان بمانند واال تا شش ماه نزد خواستند كه حضرت         ـوارا نك مگر پدر بزرگوار مفارقت ايشان را گ
ـاطر  بازهم اما حكيم االمت به هند رسيده . م دانسته اجازة رفتن را دادندبنابرين اطاعت پدر را مقد آرامش خ

  . »باششش ماه نزد ما  ،اشرف علي«: كرد كه نيافتند و اين الفاظ مبارك در گوش ايشان ندا مي
ـه   به هجري قمري دوباره عزم حج را نمودند و 1310ساله چنانچه حضرت واال ب ـة معظم مك

ـد و    رسيده به اين نعمت گرانبهاي صحبت خاص مشرف شدند كه از عرصه اي به اينسو در قلـب مرش
، استعداد استفادة ديگر از يك سو قوت افاضة حاجي صاحب و از سوي. مسترشد چون تمنائي مي پروريد

��             ضرت واال در عرض مدتي كوتاه چنان درجه مناسبتي باهم پيدا كرد كه حضرت حاجي صاحبح ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ��� ��� ��� ���

 ٰ �
���� ٰ �
���� ٰ �
���� ٰ �
����ـري   1311 خالصه اينكه حضرت واال در سال. فرمودند كه بس تو كامالً بر طريق من هستي         هج
��         قمري مكمالً به رنگ حضرت حاجي صاحب ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����هاي باطني ايشان بهره  و از دولترنگ يافته   ��� 

  .ه به وطن برگشتندگرديدمند 

  
  : مسند ارشاد

��         حكيم االمت ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����كانپور مصروف شهرِ مرشد، چند روزي در پس از مراجعت از خدمت ��� 
ـويش در  ه هجري قمري ب 1315 ساله كار تدريس بوده سپس ب تفصيلي كه گذشت به ارشاد مرشد خ

  . ن اقامت گزيدند و از همينجا مهمترين دور مقصد زندگي ايشان آغاز شدتهانه باو
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��         به اينگونه حكيم االمت ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����ـرك  شهرك گوشه اي از  در                ���  تهانه باون نشسته با وجود ت
نه تنها از . شود مي يهاي دنيوي چنان پادشاهي كردند كه كمتر نصيب كس دولت و ثروت و تمام آاليش

 تاب جهانـآمدند و حسب بساط خود از اين آف نيز خاليق پروانه وار ميعالَم راسر هند بلكه از چهار جانب س
  . كردند كسب فيض مي تاب

ـار در   حكام و رفت تشنگان عشق چنان عالَمي داشت كه  آمد ـاه قط ـهرك ناچار يك توقفگ  ش
ـ خانقاه امداد« اين دوكان معرفت كردند و آن اندازه كثرت هجوم خاليق بر ن تعميركوچك تهانه باو  »هي

��         نظام الدين اولياء حضرت فزوني داشت كه شايد بعد از ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
������         و شيخ احمد سرهندي            ���  ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ���        

  .باشدديده ننظيرش را كسي 

  
  :      عاللت و رحلت

ـتي كه به سال ـاب رشد و هداي ـمودارهجري قمري در افق تها1280آفت ـاون ن ـد و از سال نه ب  ش
ـار 1301 ت را ةهجري قمري در سرتاسر شبه ق ـرانجام در  پخش مي هند، انوار شريعت و طريـق  كرد، س
  . هجري قمري براي هميشه از ديدگان ناپديد گرديد1362سال

ـده و   پنج سال قبل از سانحة ارتحال مبتالي بيماري حكيم االمت تقريباً از چهار هاي متعدد مع
با وجود معالجات بسيار اشتهاء را تقريباً بكلّي از دست . جگر شده و اعضاي مختلف ايشان متورم گرديده بود
 بر ايشان طاري مـي  »غنودگي« در اواخر اكثر كيفيت. داده نحيف و ناتوان و صاحب فراش گرديده بودند

ـا  . بود بق جاري مياما به محض به هوش آمدن، كلمات عارفانه و جواب خطوط حسب منوال سا ،شد ب
بود وگرنه  »كيفيات ربودگي«بلكه  نبود »دوره هاي غنودگي« يد كه اينمشاهدة اين امور اين عقده حل گرد

جاي ه عقل كي مي پذيرفت كه بعد از اين حد غنودگي و يا اين نيمه بيهوشي به محض چشم گشودن ب
  . اري گرددجاز زبان وجود اثري از غنودگي، ارشادات عارفانه و حكيمانه 

ـام سپري شده و در دوشنبه ـال15 ايام مرض الموت سرانج هجري قمري از آغاز  1362 رجب س
صبح اسهال مسلسل شروع شده و همان روز بعد از نماز مغرب حالت بيهوشي بر ايشان طاري گشت كه تا 

آمد  مي كه نفس باال هنگامي. كشيدند سرعت و صداي بلند نفس ميه ب. يك ساعت و ربع طول كشيد
ـرف پشـت    ،ديدند كه از ميان انگشت شهادت و شصت ايشان حاضرين مجلس به چشم سر مي از ط

چه عجب كه ايـن  . شد كه چراغ برق در مقابل آن خيره مي ماند دست، نوري بسيار درخشان خارج مي
ساط فكررئي آن نور حقيقي بوده باشد كه از آن انگشتان مبارك به صورت تصانيف ظهور كرده و بشكل م  
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گردانيده استر و عمل را منو .  
 1943جوالي سال 20ـ19ري قمري موافقـهج1362الـرجب س17ـ16انـباآلخر در شب مي

 قمري 1280عيسوي، خداوند حكيم و قدوس اين امانت مقدس و گرانبهاي خود را كه در ربيع الثاني سال
 �ِ �ِ �ِ �ِ     �َ �َ �َ �َ     هللاِ هللاِ هللاِ هللاِ ا ِا ِا ِا ِن� ن� ن� ن� اِ اِ اِ اِ فَ فَ فَ فَ . به اهل دنيا عطا كرده بود بازپس گرفت
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  :     آثار مقدس علميه و عمليه

��         افاضات و بركات ديني و علمي حضرت مجدد الملت ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����است كه  آنقدر مختلف االنواع            ��� 
فقط اگر تصانيف ايشان را بنگريم، . احاطة آن در يك مضمون مختصر نه مشكل بلكه ناممكن مي باشد

است كه بعضي آنها رسائل كوچك اند كه مقاله گفتن آنها بهتر خواهد  عدد 1000 ر حدود تقريباًتعداد آنها د
توان آن را در  ليكن در حقيقت اين مقاالت نيز در موضوع خود چنان جامعيتي دارند كه به مشكل مي ،بود

نگريم هيچ موضوع تصانيف را ب اگر موضوعات اين. و بعضي آنها در چندين مجلد اند ،تصانيف ضخيم يافت
  . نيست كه مشمول تصانيف ايشان نباشدحاضر عصر 

��         حكيم االمت ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ��� ��� ٰ �
�� ���ـاب   هميشه در تصانيف خود اين نكته را ملحوظ مي     ���  داشتند كه كت
ـين   . مردم كه نوشته شود، طرز بيان آن نيز مناسب همان طبقه باشد ه اي ازطبق براي استفادة هر ـه هم ب
ـرق     ميان زبان و طرز بيان رسايل مسايل علمي و كتاب سبب است كه ـوام، ف ـراي ع هاي تاليف شده ب

  . شود آشكاري ديده مي
مقبول بسيار يك طرف با مشاهدة كتاب  توان اين امر را در ميان كتب مردمي و سهل فهم از مي

ـير  اايشان و از طرف ديگر در ميان تصانيف علمي ب »ورهاي بهشتييز« و نهايت عظيم النفع  مطالعة تفس
  .مشاهده كرد »امداد الفتاوي« و »ان القرآنبي«

ـذت آن را   ا مواعظ و ملفوظات حضرت حكيم االمت كه اكثر آنها بحمد هللا انتشار يافته اسـت ل
ـر وعـظ   . هاي همين سلسله را خوانده باشند توانند احساس كنند كه اندكي از كتاب همان كساني مي ه

  .باشد هست كه به چهار سو مواج ميدريائي از علوم مختلف انواع 

   
  : فای مجازینـلُخ

��         عالوه بر خزاين علمي اين كتب، حكيم االمت ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����  چنان خزاين مجسم علم و عمل             ��� 
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و هزاران  داشتهنيز از خود بجا گذاشتند كه مطابق خواستة ايشان بعد از ايشان نيز چشمة فيض را جاري نگه 
  : ايشان نظر به اينكه. را سيراب ساختند كام تشنهانسان 

د و ـاشـهر شعبه اي از امور دين كه من جاري كرده ام، بايد بعد از من نيز حسب سابق جاري ب«
  . »كس بعد از من به سبب نبودن من افسوس نكند كه اكنون اينكار را چه كسي انجام خواهد داد هيچ

دين خود گوهرهاي را با توجه و دقت بسيار انتخاب حضرت واال برحسب امر باال از ميان مسترش
ـرورت،   فرمودند كه بعد از ايشان نيز به حيث خلفاي ايشان مشغول امور ديني و علمي باشند و در وقت ض

چنانكه حضرت واال در طول حيات خود بسياري از خواستاران بيعت را به رجوع . ساير مردم را نيز بيعت كنند
ـزد   آدرسايشان فهرست مكمل خلفاي مجاز خويش را با . فرمودندسوي اين خلفاء حكم ه ب كامل آنها ن

  . داشتند و وقتاً فوقتاً آن را شايع نيز مي نمودند خود نگه مي
الغني صاحب از  در فهرست طويل اين خلفاي مجازين، اسامي بزرگاني چون حضرت موالنا عبد

ـتان  )ة اشرفية الهورمهتمم جامع(اعظمگَر، و حضرت مفتي حسن صاحب امرتسري  ، مفتي اعظم پاكس
ـاحب  )العلوم كراچي مهتمم دار(حضرت موالنا مفتي محمد شفيع  ، حضرت موالنا قاري محمد طيب ص

ـاحب  )اعظمگَر(مهتمم دار العلوم ديوبند، حضرت موالنا وصي اهللا صاحب  ، حضرت موالنا اظهر علي ص
ـدارس  (والنا خير محمد جالندري ، حضرت م)بنگالديش(مهتمم جامعة امدادية كشُورگنج  مهتمم خير الم

، حضرت موالنا محمد عيسي اله آبادي، حضرت موالنا سيد سليمان ندوي، حضرت موالنا حكيم )ملتان
 محمد مصطفي بجنوري 
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كه از فيوض علميه و عملية خويش جهاني را در شبه قارة هند  م
  .ابل ذكر اندطور خاص قه سيراب ساختند، ب

  
  : تصوف و حقيقت آن

در اينجا مناسب است نكتة ديگري را واضح بگردانيم و آن اينكه عموماً عوام الناس بلكه بعضي 
��         حكيم االمت. خواص نيز دربارة تصوف دچار چند اشتباه بزرگ مي باشند ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����در طول تصانيف و              ��� 

  . مايندمواعظ خويش آنها را ازاله مي فر
يكي از اشتباهات اينست كه احكام و تعاليم تصوف را بجاي ماخوذ دانستن از قرآن و سنت، بيشتر 

ـيل  . دانند متأثر از اثرات اجانب و بيگانه مي حضرت واالجهت ازالة اين اشتباه، در جمع تعاليم صحيح و اص
 « چنانچه كتاب جداگانه اي بنام. تصوف از كتاب و سنت سعي بليغ فرمودند
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�
باشد  كه تمامي احاديثي را كه در باب تصوف مي تصنيف كردند »�لت

  . چاپ رسيده استه اين كتاب در چهار مجلّد ب نمودند، آن جمع در
 انه ازـجداگ كه بعضيها مي پندارند كه تصوف شيفْس تصوف رو داده و آن ايناشتباه دوم، خود در نَ

ـدارد  ـه ايـن   . شريعت است و هركسي تصوف را اختيار كند به پابندي به احكام شريعت ضرورت ن حاالنك
��         كيم االمتحضرت ح. تـغلطي شديد و عظيم اس ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����ـات     اين امر را در                        ���  ـواعظ و تاليف ـول م ط

  . گردانند خويش واضح مي
و اثرش بر درويشان اين شد كه شريعت و طريقت را جدا جدا پنداشتند و «: در جائي مي فرمايند

شدند و واردات و احوال را  حقيقت را مقصود اصلي و شريعت را قوانين انتظامي خيال كردند، از علماء گريزان
نه الزم دانستند . دندنمو تهاي معراج تصور كردند، خياالت را مكاشفات و مكاشفات را فوق اليقينيات باورـنم

   5ص :تعليم الدين. »... كه اينها را در ميزان شرع وزن كنند و ني نزد علماء پيش نمايند
ـا مـي   . اند، تصوف علم باطن استقرآن و حديث احكام ظاهري : گويند صوفية غالي مي« آنه

  26ص :شريعت و طريقت. »پندارند كه نعوذ باهللا ضرورتي به قرآن و حديث نيست

  
  : نظام االوقات و معموالت

��         نظام االوقات و تنظيم امور در طول زندگي و سوانح حكيم االمت ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
����بابي است بسيار          ��� 
ـه   مطالعه كنندة كارنا. پندآموز ـد ك مه هاي علمي و عملي حضرت مجدد الملت بسا اوقات به خيال مي افت

مين مشاغل خواهد بود ه در بنداين همه مشاغل باشد فقط  شخصيتي كه به اين اندازه شبانه روز مصروف
و نه  ،داشتو حرف زدن با آنها را نخواهد ايشان و ديگر فرصت نشستن نزد اهل و عيال و شنيدن احوال 

توان اين  ليكن بعد از مشاهدة معموالت ايشان مي. خوش طبعي صحبت كنده انست با كسي بخواهد تو
كرامت ايشان را درك كرد كه با وجود آن همه مشاغل و مصروفيات، نه تنها ايشان براي عموم امت به اين 

طور كامل ه دادند بلكه به همراه آن، حقوق اهل و عيال خويش را ب اندازه خدمات عظيم تبليغي انجام مي
  . اداء مي نمودند

ـتند و     و مراد از اداي حقوق فقط اين نيست كه نان و نفقه را فراهم آورد ـا مـي نشس بلكه نزد آنه
  . كردند احوال آنها را مي شنيدند و با آنها صحبت مي
تبديلي امام  ارـب كردند، زيرا باور داشتند كه نظم جماعت از بار حضرت واالهميشه خود امامت مي

سوي گروه طالبين و سالكين مقيم خانقاه كه ه چون از نماز صبح فارغ مي شدند اول از همه ب. يير مي يابدتغ
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ـدا   . در ذكر و شغل مصروف مي بودند متوجه مي شدند ـويش را ج ـاطني خ ـته در    اينها احوال ب ـدا نوش ج
كردند  ود آن را باز ميدست خه حضرت واال بعد از نماز صبح ب. ه بود مي انداختندصندوقچه اي كه در صفّ

مي گانه و يك يك آنها را خوانده جواب مناسب بر روي همان كاغذ نوشته همة كاغذها را روي منبر جدا
ـدا   گذاردند، ليكن همگان را تاكيد كرده بودند كه كاغذها را روي هم نگذارند بلكه به همان صورت جدا ج

  . بردارد و زحمت جستجو را نبيند بگذارند تا هر شخص به محض ديدن، كاغذ خود را شناخته
دست ه اكثر اوقات قرآن كوچكي ب. از اينكار فراغت يافته به تالوت قرآن كريم مشغول مي شدند

ـر اوالً    . خوري بر سر زمينها مي رفتند گرفته براي هوا ـاي ظه يكي دو ساعت بعد از صبح تا نزديكـي ه
مي شدند و در اواخر براي يك يا يك و نيم  معمول شان اين بود كه مصروف تاليفات و تصنيفات خويش

  .ساعت مجلسي مي گرفتند كه عموماً فقط خواص شامل آن بودند و مجمع بزرگي هرگز جمع نمي شد
ـار   آمد و بيشتر مي »سهارنپور« در ساعت يازده قطاري از طرف شهر خطوط توسط همين قط

ـد از   يچون صداي قطار را مي شنيدند يا گاهي ساعت را م مي آمد لذا ديدند و مي خواستند چند دقيقه بع
و سپس  »!انه بروم؟اندكي خ« كهگرفتند  به صورت ملتجيانه از حاضرين مجلس اجازه مي ،مجلس برخيزند
رفتند كه از آنجا تقريباً يـك   خويش مي خانةه ام كردن بخطوط و صرف غذا و اندكي آر بخاطر مالحظة

  . كيلومتر فاصله داشت
شد باز به مسجد تشريف  عت يا دو ساعت و ربع، هنگامي كه آذان ظهر ميسپس بعد از دو سا

شد كه در  ه مي نشستند و از همان وقت مجلس عام شروع مياز نماز ظهر فارغ شده در صفّ. مي آوردند
رب براي نماز مغبردند و آنگاه  خانه تشريف ميه ر دوباره ببعد از نماز عص. وقت آذان عصر خاتمه مي يافت

خواست بيعت كند بعد از نماز مغرب  داشت يا مي كسي صحبت خاص مي اگر. ره به مسجد مي آمدنددوبا
چنان مسلسل و متوالي بود كه گويا طلوع و غروب  حضرت واالمذكورة معموالت روزانة . وقتش مي دادند
  . نايمي آمد و نه در  يفرق نآآفتاب، كه نه در 

��      نامة حضرت حكيم االمتاين بود مختصري بسيار اجمالي از زندگي ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� ��     ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� ��� ٰ �
���� بسا امورذكر كه      ��� 
ـبب      ـه س ـلوك و لطافـت و ظرافـت ب ـدم   ديگري از قبيل اخالق و عادات، طريق معاشرت، حسن س ع

ـر   تهـهاي مفصل ديگري بر اين موضوع نوش و چون كتابگنجايش اين اوراق باقي ماند  شده اند لهذا ب
  .مكني همين مقدار اكتفاء مي

��� 

  عثماني ابن موالنا مفتي محمد شفيععثماني تقي  محمد
  هجري قمري1379الـالعلوم كراچي محرم الحرام س دار
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  و شرح آنهافقهي بعضي اصطالحات ضروري 

�++++ �____�  
  

  : گردند احكام شرعيه به اقسام ذيل منقسم مي  

  
  _فرض +

�++++ �____�  
ـيچ   مي آن حكم شرعي را فرض گويند كه با چنان دليل قطعي ثابت باشد كه احتمال ه

روزه حكم فرضيت پنج وقت نماز و حكم زكات و  ،طور مثاله ب. رود اي در آن نمي شبهه شك و

  . ندكه در قرآن مجيد و احاديث متواتره ثابت ا .... حج و و

  
  _حکم فرض +

الزم }عاقل و بالغمسلمان {فكه فرض باشد، حكمش اينست كه بر هر مكلَّ هر چيزي

كند و بر آن عمل نيز ،ت آن ايمان داشته باشداست كه بر فرضي .ندك ت آن انكاراگر كسي از فرضي ،

كند، او فاسق  ايمان دارد، ليكن برآن عمل نميآن ت كسي از دل بر فرضي گرو ا. باشد كافر مي او

  . مستحق عذاب شديد خواهد بود و است

   
  _شرط و رُکن +

ـين   نيز مي »شرط«بعضي اوقات، فرض را  ـه هم ـات آن را     گويند و ب ـه بعضـي اوق گون

»ـد،  مقصو اگر فرض در ذات شي چنين است كهتفصيل آن  و .خوانند نيز مي »كنر د داخل نباش

  ار ورت آنـص ، در اينـداشـداخل ب ودـمقص رض در ذات شيـاگر ف و. ندـگوي يم »شرط«آن را 



 

 

+54_ 

  . دامنن مي »ركن«

كه طهارت براي نماز فرض است  درك كردتوان  تفصيل باال را با اين مثال به آساني مي

ـين    .گويند مي »شرط«اي داخل نماز نمي باشد، بنابرين آن را زليكن طهارت از اج ـه هم ـه، ب  گون

ـوع و   نباشـ  از اجزاي داخل نماز ميهر دو ولي  ،نماز فرض است درركوع و سجده  ـابرين رك د، بن

  . دنشو گفته مي »ركن« ،سجده

   .فرض عين و فرض كفايه :اكنون بايد دانست كه فرض بر دو قسم است

  
  _فرض عین +

�++++ �____�  
 }عاقل و بالغمسلمان {فلَّكخص مند كه انجام دادن آن بر هر شگوي آن حكمي را مي

ـاي   . ودنشـ  از عهدة ساير مسلمانان ساقط ،توسط انجامدهي بعضي افراد الزم باشد و ـثالً نمازه م

  . رمضان ةروز فرض و

  

  _فرض کفایه +

�++++ �____�  
ـه   گويند آن حكمي را مي  كه انجام دادن آن بر مسلمانان فرض باشد، به اين صورت ك

ـاقط مـي  ها آن را انجام ده اگر بعضي ـردد، و  ند، فرض از دوش ساير مسلمانان س ـة    گ ـر هم اگ

  . مسلمانان آن را انجام ندهند، همگي گناهكار خواهند بود

ـام   ك طور مثال پيشه توان ب ميدر اين مورد احكام بسياري را  ـا احك رد كه بعضي از آنه

ـ ا ـاز آنهو بعضي  ،يائيو بعضي آنها خالص دن ندخالص ديني ا ـ  يهم احكام دين ـام    ود ان هـم احك

  . يائدني

  

   _ :مثال احکام خالص دینی +

به همين صورت حفاظت . تدفين ميت مثالً غسل دادن ميت، نماز جنازه خواندن برآن، و

  . اينها همه فرض كفايه اند...  قرآن مجيد
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   _:یائمثال احکام خالص دنی +

ـرض  غيره و پيشبرد آن صنايعي كه مسلمانان به آن ضرورت دارند، مانند زراعت ، اينها ف

  . كفايه اند

  
   _:یئمثال احکام دینی و دنیا +

ممانعت از امور گناه  كارهاي نيك وه يعني دستور ب ،مثالً امر بالمعروف و نهي عن المنكر 

ـرف   به همين صورت جهاد كردن در راه خدا در آن صورتي. ، فرض كفايه استو زشت كه از ط

 ،كه در حال غرق شدن است و همچنين نجات دادن كسي امير مسلمين اعالن عام نشده باشد،

  .كه نزديك به سوختن است، اينها همه فرض كفايه اند يا كسي

  

  

  _ واجب +
�++++ �____�  

 نازلتردليل ظني در درجة . گويند كه توسط دليل ظني ثابت باشد واجب آن حكمي را مي

  .قرار دارداز دليل قطعي 

ـريف در    واجب است، فرض ،نماز وتر طور مثاله ب ـديث ش نيست، زيرا دليل آن يعني ح

دليـل قطعـي نيسـت،     رابر باب ،در قوتاين مورد خبر واحد است، خبر متواتر نيست، لهذا اين دليل 

  . شود بلكه واجب خوانده مي ،شود بنابرين شي ثابت شده توسط اينگونه دليل، فرض گفته نمي

  

  _حکم واجب +

 الزم مـي }بالغ مسلمان عاقل و{فبر هر مكلَّست كه انجام دادن آن ا حكم واجب اين

  . واجب، كافر گفته نمي شودة كنند انكارو باشد، 

   :واجب نيز بر دو قسم است

   .واجب عين، و واجب كفايه
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  _واجب عین +

�++++ �____�  
ـ  ـالغ   {فواجب عين آن حكم است كه انجام دادن آن بر هر مكلّ ـلمان عاقـل و ب  }مس

  .باشد ضروري مي

   
  _:نمثال واجب عی +

  .فطر و نماز عيد و قرباني ةصدق مثالً نماز وتر و

  

  _واجب کفایه +

�++++ �____�  
 ،باشد طور همگاني بر مسلمانان الزم ميه ب شواجب كفايه آن حكم است كه انجام دادن

ـلمانان     ـاير مس ـدة س ليكن به اين صورت كه اگر بعضي مسلمانان آن را انجام دهند، واجب از عه

و اگر  ،آن را فقط همانكس خواهد يافت كه آن واجب را انجام داده استثواب  اما ،گردد ساقط مي

  . همة مسلمانان آن را ترك كنند، همگي گناهكار خواهند بود

  
  _:مثال واجب کفایه +

ـة آن  ه ب طور مثال اگر شخصي بر مجمعي از مسلمانان سالم بدهد، جواب سالم بر هم

ـة مجمـع   اداي را بدهد،  جواب سالمكه كدام ايشان  و هر ،مجمع الزم است واجب از عهدة هم

  .شود، ليكن ثواب اداي واجب را فقط جواب دهندة سالم خواهد يافت ساقط مي

  

   

  _سّنت +

�++++ �____�  
  و �حضرت محمد مصطفي امبر محبوب ماـغـيـپگويند كه از  ت آن حكمي را ميسنّ
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�� �� �� �� �� ش بزرگواراصحاب  �� �� �� �� �� �� �� ��	 ��	 ��	 ��	 
� �� 
� �� 
� �� 
� �� � � � �  . ابت باشدث     

  : قسم استسنت نيز بر دو 

  .دهده، و سنت غير مؤكَّت مؤكَّسنّ

  
  _دهسّنت مؤک) +

�++++ �____�  
�� �� �� �� ��  شبزرگوار يا صحابة �گويند كه رسول اكرم را ميحكمي     �� �� �� �� �� �� �� ��	 ��	 ��	 ��	 
�� �� 
�� �� 
�� �� 
�� �� 
 � 
 � 
 � 
 �آن را انجام  

  . هرگز آن را ترك نكرده باشند يو بدون عذر ،ه باشندنمودمردم را نيز بر آن ترغيب  داده باشند و

  
  _:دهمؤک)مثال سّنت  +

جماعت خواندن  بهرا  ه، نمازجمع مثالً مسواك كردن در شروع وضو، غسل كردن در روز

  . بيست ركعت تراويح خواندن در رمضانو 

  
  _دهحکم سّنت مؤک) +

انجام دهندة آن ثواب  يعني .باشد كده از لحاظ عملي، مانند واجب ميؤاينست كه سنت م

 فاسق و گناهكار مي ،كند طور عادت تركه كسي آن را بدون عذر و ب  اگرو . برد بسيار فراوان مي

   .محروم خواهد بود �اهللا رسول))))١١١١((((از شفاعت باشد و

  . دبواو گناهكار نخواهد  ،كسي ترك شد بعضي اوقات از صرف ،سم سنتاين قاگر البته 

  
  _دهسّنت غیر مؤک) +

�++++ �____�  
�� �� �� �� ��         كرام يا صحابة �كرما آن است كه نبي �� �� �� �� �� �� ��				 �� �� �� �� 
�� �� 
�� �� 
�� �� 
�� �� 
 � 
 � 
 � 
 �ـيكن   د ونآن را انجام داده باش      ل

  . بدون عذر آن را ترك نيز نموده باشند ،تبعضي اوقا

                                                 

  .باشد مي �ع سنّت آنحضرتاتبثمرة ايعني از شفاعت مخصوصي كه    (١)
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  _دهحکم سّنت غیر مؤک) +

ـار  شاينست كه انجام دهندة آن مستحق ثواب بسياري خواهد  د و ترك كنندة آن گناهك

  . ندگردا محروم مي ،اجر و فضيلت نمي باشد، ولي خود را از خير فراوان و

  . گويند نيز مي »ت عاديهسنّ«و  »ت زايدهنّس«را غير مؤكده سنت  ناي

  
  

  _سّنت عین و کفایه +

�++++ �____�  
   .ت كفايهت عين و سنّسنّ :بر دو قسم است بازت سنّ
  

  _سّنت عین +

�++++ �____�  
   .مسنون باشد}عاقل و بالغمسلمان {فلَّن است كه انجام دادن آن بر هر مكآ

  

  _:مثال سّنت عین +

   .اذكار بعد از نماز ، غسل جمعه، غسل عيد، وهاي سنت و نماز هاي نماز سنتالً مث
  

  _سّنت کفایه +

�++++ �____�  
ـنون اسـت  ست كه انجام دادن آن گرچه بر هر مكلَّات كفايه آن سنّ ـر    ،ف مس ـيكن اگ ل

  گردد، ولي ثواب د، تقاضاي شريعت از عهدة ساير مسلمانان ساقط ميرا انجام دهنبعضي افراد آن 

  .رسد ت ميآن فقط به انجام دهندة آن سنّ
  

  _:مثال سّنت کفایه +

  . مثالً اعتكاف در عشرة آخري رمضان
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  _ ُمستحب +

�++++ �____�  
ـرام  يا صـحابة  �تحب آن است كه رسول اكرممس ��� �� �� �� ��         ك �� ��� �� ��� �� ��� �� ��	 ��	 ��	 ��	 
�� �� 
�� �� 
�� �� 
�� �� 
 � 
 � 
 � 
 �ـام داده    آن را انج

   .گاهيي بلكه گاه ،طور هميشگي و دائميه ليكن نه ب ،باشند

  
  _:ستحبحکم ُم +

ـدة آن     حكم مستحب اينست كه انجام دهندة آن مستحق ثواب مي ـرك كنن ـد و ت باش

  . دگرد گناهكار نمي

  .  گويند ينيز م »تطوع«و  »نفل« ،»مندوب«را ، مستحب در اصطالح فقهاء

  

  

  _ حرام +

�++++ �____�  
در اين صورت آن را حرام  ،چيزي توسط دليل قطعي ثابت باشد}حرام بودن{رمتاگر ح

  . گويند مي

  
   _:مثال حرام +

ـال   حق ،كردن نمازهاي پنجگانه از اوقات آنها، دروغ گفتن رخَّمثالً مؤ ـدادن، م  كسي را ن

ـردن    ،كردن بر مردم، دزديدن كسي را غصب كردن، ظلم ـرك ك شراب خوردن، سود خوردن، ت

  . اينها همه حرام است...  غيره نماز و

  
  _حکم حرام +

  كند آن را ارتكاب ميكه  كسي د ووش ميگفته  كافر نندة آنك حكم حرام اينست كه انكار
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  .دثواب فراوان خواهد بو كند، مستحق كه از حرام پرهيز مي كسي و. باشد ار ميگناهك فاسق و

  

   

  _ مکروه +

�++++ �____�  
  . مكروه تنزيهي مكروه تحريمي و :مكروه بر دو قسم است

  
  _مکروه تحریمی +

�++++ �____�  
  . لي دليل آن ظني باشدوشريعت انجام آن را منع كرده باشد، مكروه تحريمي آن است كه 

  
  _:مثال مکروه تحریمی +

  ازـا نمـاب كم رنگ و خيره گردد، يـكه نور آفتزمان مثالً به تاخير انداختن نماز عصر تا آن 

ـدن در    تقاضاي قضاي حاجت، يا وقتخواندن در  ـاز خوان نماز خواندن در زمين غصب شده، يا نم

 نقره هاي طال و ، يا استعمال ظرفعيد قربان شده، يا روزه گرفتن در روز عيد فطر و لباس غصب

  . اينها همه مكروه تحريمي اند... 

  

  _حکم مکروه تحریمی +

ـدون     ،باشد نكر آن فاسق ميحكم مكروه تحريمي اينست كه م ـدة آن ب ـاب كنن و ارتك

  . استعذر، گناهكار و مستحق عذاب 

  

  
  _مکروه تنزیهی +

�++++ �____�  
  دهد، اب آن نفرت ميـمردم را از ارتك ،تـگويند كه شريع مكروه تنزيهي آن حكم را مي



 

 

+61_ 

  . كند را ذكر نمي يليكن براي ارتكاب كنندة آن عذاب

  
  _ :مثال مکروه تنزیهی +

ـا   در وضو مثالً آب بسيار استعمال كردن ـردن ي ، غسل نكردن در روز جمعه، مسواك نك

  ...و غيره  وبسم اهللا نگفتن در هنگام وض

  
  _حکم مکروه تنزیهی +

�++++ �____�  
ـروه تنزيهـي   حكم مكروه تنزيهي اينست كه كسي ـز مـي   كه از ارتكاب مك ـد،   پرهي كن

  . گردد نمي شود، مستحق عذاب كه آن را مرتكب مي وكسي ،باشد مستحق ثواب مي

  

  

  _ مباح +

�++++ �____�  
  ت و نه بر تركـه اسري دادتوـ، نه بر انجام دادن آن دسمباح آن حكم است كه شريعت

   .آن كردن

  

  _:مثال مباح +

  ... غيره كردن و و فروش غذا خوردن، آب نوشيدن، نشستن، ايستادن، خريدمثالً 

  
  _حکم مباح +

ـه آن را احكم مباح اينست كه نه در آن ثوابي وجود دارد و نه سزائي، و انسان   ختيار دارد ك

  . يا ندهد انجام بدهد

مباح در  را به نيت نيك انجام بدهد، مستحق ثواب خواهد بود، ومباح  شيكسي اگر البته 

  . گرفت درجة مستحب قرار خواهددر اين صورت 
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ـه  ه مثالً غذا خوردن ميزبان به همراه مهمان ب خاطر اكرام وي، يا كمي خوابيدن در روز ب

ـر نعمـت   ـاي   اين نيت كه در شب بتواند عبادت كند، يا لباس خوب پوشيدن به اين نيت كه اث ه

  ))))١١١١((((.اظهار گرددخداوند 
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�  
  
  

  نراستي حكايات

�+�_�  

  
  
  

  
  _آبياري ابر:حكايت اول +

�+�_�  

رفت كه ناگهان  بياباني مي مردي در :كه فرمودند روايت است �از حضرت رسول اهللا
ا ابر در حركت شد و ب. برو زمين فالني را آبياري كن: گفت از ميان ابري صدائي شنيد كه به ابر مي

اين شخص نيز به دنبال . رديدشكل جوئي روان گه ب انراب بآباريد و  بسياراني ستسنگ رسيدن به
ـا آب ايـن   آب جوي  حركت كرد تا به باغي رسيد و مردي را ديد كه بيلي در دست دارد و باغ را ب

  . كند جوي آبياري مي
رسيد كه اي بندة خدا نامت چيست؟ در جواب همان نامي را شنيد كه پشخص از مرد آن 

من از  :در جواب گفت او! رسيد كه بندة خدا چرا نام مرا پرسيديپباغبان  آنگاه. از ميان ابر شنيده بود
. ياري كنگفت برو و باغ او را آب ميان ابري كه اين آب جوي از آن باريد شنيدم كه نام ترا گرفته مي

ـاه الهـي اسـت   ده ميانجام اكنون برايم بگو كه در اين باغ چه عملي   ؟ي كه اين قدر مقبول بارگ
 من تمام حاصالت اين باغ را سه تقسيم مي. دهممي ر جوابت را ناچاپرسيدي چون : ن گفتباغبا
خود پس انداز  فرزند يك قسمت آن را براي خود و زن و ؛كنم يك قسمت آن را خيرات مي ،مكن
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   ))))١١١١((((....مكن رف ميمي نمايم و يك قسمت آن را دوباره در اين باغ مص
  

  _ فايده +

�+�_�  

 مياطاعت كسي كه خدا را . داوند متعال چقدر بزرگ و وسيع استرحمت خ !سبحان اهللا
از  هك هر: راست است. دش نيز خبر نمي شودگردد كه خو كارهايش از غيب چنان انجام مي ،كند

  .خدا از او شد ،خدا شد
  
  
  

  

  _آزمايش سه نفر:حكايت دوم +
�+�_�  

   :روايت است كه فرمودند �از رسول اهللا
خداوند خواست آنها را . ل و سومي كوريكي پيس، دومي كَ. ل بودندسه نفر در بني اسرائي

چه چيزي را  ؛نزد پيس آمده از او پرسيدنخست فرشته . فرستاد نزد شانرا امتحان كند و فرشته اي 
كه را اين مرض  صحت مندي ازو  پوست خوب ؛رنگ خوب :مرد پيس جواب داد ؟دوست داري

و رنـگ   تشگفرشته دست بر او كشيد و مرد پيس فوراً سالم  .ددارن فرتنمردم به سبب آن از من 
 .تر راش ؛جواب دادچه مالي را دوست داري؟  :پرسيد فرشته از اوآنگاه . يافت درستخوب و پوست 

  . بركت دهددر آن برايت كه خداوند  كرد فرشته يك ماده شتر حامله به او داد و دعايش
ل كَ ي؟دوست داربيشتر همه ه چه چيزي را از او پرسيد ك ل آمد و ازكَ دسپس فرشته نز

 .كنند آن از من دوري مي خاطره كه مردم برا اين مرض  مندي ازصحت موي خوب و :جواب داد
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ـرد فرشته دست بر سر او كشيد و سر كَ ـاه از او   . ل فوراً سالم شد و موي فراوان پيدا ك ـته آنگ فرش
ـه او داده     فرشته . او راگ ؛اددوست داري؟ جواب دبيشتر چه مالي را  :پرسيد ـه ب ـاو حامل ـاده گ يك م

  . بركت دهدبرايت در آن كه خداوند  نموددعايش 
دوست داري؟ بيشتر نزد كور آمد و از  او سوال كرد كه چه چيزي را از همه  سپس فرشته

هايش دست كشيد  فرشته بر چشم. هايم را بينا كند تا مردم را ببينم كه خداوند چشمآن :كور گفت
بز  ؛دوست داري؟جواب دادبيشتر چه مالي را  :فرشته باز پرسيد. و را بينا ساختهاي ا وند چشمو خدا

  . فرشته به او يك ماده بز حامله داد .را
ـتي از    كردند و در مدتي كوتاه توليد نسل هر سه بز  شتر و گاو و ـه دش آنقدر زياد شدند ك

  .پر شد بز شتر و دشتي از گاو و دشتي هم از
گفت كه مـن   حكم خداوند در صورت قبلي خود نزد پيس آمد وه فرشته بپس همان س

ـيلة    ،جز خدا و سپس شماه تمام شده و امروز ب ميك مسافر مسكين هستم، توشة سفر ـر وس ديگ
از تو فقـط   ،من بنام آن خدائي كه ترا پوست خوب و رنگ خوب عطا كرده. خانه ندارمه رسيدن ب

اسـت   من بر يحقوق زياد: مرد پيس جواب داد. برسم نزلخواهم تا توسط آن به م يك شتر مي
آيا  شناسم، شايد من ترا مي :گفت فرشته به او .تو داده نمي توانمه ين چيزي ببنابر ،نمك ءكه بايد ادا

ـو  ه آيا تو مفلس نبودي و خدا اين همه مال را ب ؟بودند نفرتتو همان پيس نبودي كه مردم از تو م ت
ـيده اسـت  رايب آباء و اجدادماين مال از ! عجب ؛واب گفتدر جپيس مرد  ؟عطا كرد ! م به ارث رس

  ! بودي همانگونه بسازد كه قبالً ترا گوئي خدا اگر دروغ مي: فتگ فرشته
فرشته . كرد و او نيز مانند پيس جواب دادرا ل آمد و از او نيز همان سوال كَ دفرشته نزآنگاه   

  ! كه قبالً بودي همانگونه بگرداندترا گوئي خداوند  دروغ مي به او گفت كه اگر
ـة  ؛آمد و گفتفرشته در همان صورت قبلي خود نزد كور  سپس    من مسافر هستم، توش

ـرا  كسي  نام همانه من ب. ، ديگر وسيله اي ندارمجز خدا و باز شماه م تمام شده و امروز بهار كه ت
 مرد كور در. منزل برسمبا آن به } هآن را فروخت{خواهم تا از تو يك بز مي دكردوباره بينائي عطا 

ـود  رحمت بهشك من كور بودم و خداوند محض  بي: جواب گفت ـر . خود مرا بينائي عطا فرم  ه
از هيچ ترا خدا كه ه قسم ب، گذاري بگذار كه برايم مي يقدر خواهي ببري ببر و هر كه مي يقدر

ـواهم  زي نمـي مالت را نزد خود نگهدار، من چيـ  ؛گفتفرشته  .كنم چيزي منع نمي د، ومقصـ . خ
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....ناراضي خداوند از تو راضي گشت و از آندو .شما سه نفر بود و آزمايش تمام شدآزمايش 
))))١١١١((((

        

  
  _ فايده +

�+�_�  

ـه    جز اين ناشكري خود  از نفر دو غور بايد نمود كه آن ـد ك ـه اي گرفتن از يـك  چه نتيج
ـر  و ،ندتشگبر ودي خقبلناداري به حالت و دست دادند از را  خويشتمام نعمات طرف   از جانب ديگ

ـه    . ددنيا و آخرت نامراد گرديدندر نيز و ه ناراض گرديد ي شاندو خداوند از هر ـوم ب و شـخص س
  . در دنيا و آخرت شاد و بامراد گرديد هسبب شكر، هم نعماتش بجا ماند و هم خدا از او راضي شد

  
  
  
  

  _  تبديل گوشت به سنگ: حكايت سوم +

�+�_�  

�� �� �� �� ��     سلَمه رت اُمبراي حض يكبار �� �� �� �� �� �� �� ��	 ��	 ��	 ��	     
� �� 
� �� 
� �� 
� �� � � � �����    
))))٢٢٢٢((((

ـول اهللا . قطعه گوشتي هديه آوردند                  �رس
�� �� �� �� ��     هملَم ساُ بنابرين حضرت ،را خيلي دوست داشتندگوشت  �� �� �� �� �� �� �� ��	 ��	 ��	 ��	     
� �� 
� �� 
� �� 
� �� � � � �گوشت را تا  خادمه فرموده ب     ����

ـاق گذاشـت  خادمه . آن را تناول فرمايند �شايد رسول اهللا ،ددر طاق بگذار ر ايـن  د. آن را در ط
ـما بركـت   ه ، خداوند بنام خدا چيزي خيرات بدهيده كه ب ميان سائلي پشت دروازه آمده صدا زد ش

   ))))٣٣٣٣((((.كه خدا ترا هم بركت دهد از خانه جواب دادند. دهد
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            ............        اAديثاAديثاAديثاAديث        ............اثِيَل �

    166ص: شريف اتو مشك 5265حديث : و مسلم شريف 3205حديث : بخاري شريف
)٢(     س هلَـحضرت اُمم     �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	 ��	 ��	 ��	     
� �� 
� �� 
� �� 
� �� � � � � است كه در سال �يكي از امهات المومنين و زنان رسول خدا ����

     .مي باشددر جنت البقيع مدفون  و نمود سالگي وفات 90هجري قمري در سن  61

ه ب وجواب دادند مناسب نديدند، بنابرين به اشاره وي را  ريحطور صه اهل خانه جواب دادن گدا را ب     )٣(
  1/47 :حاشية جديده. اين طريقة منع سائلين بسيار مناسب است. زي، دعايش دادندجاي دادن چي
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   .تبرگشسائل  .نيستچيزي براي دادن در خانه كه به اين دارداشاره اي وجود  اين لفظ در
ـراي   ! لَمهـس اُم اي ؛يف آوردند و فرمودندشرت �ل اهللاكه رسو اين حال بود در ـزي ب چي

�� �� �� �� ��     هملَس محضرت اُ ست؟اخوردن در خانه  �� �� �� �� �� �� �� ��	 ��	 ��	 ��	     
� �� 
� �� 
� �� 
� �� � � � � را گوشت برو و رمود؛خادمه فه و ب ،گفت بلي        ����
ـاني از   مشاهده كرد خادمه رفت تا گوشت را بياورد اما. روبيا �براي رسول اهللا ـه نش گوشـت   ك

ـون از   �آنحضرت. قرار داردآنجا ك سنگ سفيد يجاي گوشت ه نيست بلكه ب ـا چ ـاه  م جرا آگ
  ))))١١١١((((.شدسنگ ه ببدل مچونكه گوشت را به سائل نداديد گوشت : شدند فرمودند

  
  _ فايده +

�+�_�  

و  غيير يافتهه صورت گوشت تـك شد نآنام خدا ه كه نتيجة صدقه ندادن ب گرفتبايد پند 
ـه آورد ـك كسيهر  ون نيزمين صورت اكنه هب. سنگ گرديدمبدل به گوشت  را ل ئاسـ و ه ه بهان

ـا او  ،خورد خود ميفقط محروم نموده  وضوح ه ب او در را شاتاثر و. خورد مي حقيقت سنگ درگوي
  . گردد مياز پيش و سختدلي در او بيشتر و بيشتر  سنگدليروز به روز كه  مشاهده كرد نتوا يم

ـراوان مات حيات و رناع �با اهل خانة رسول اهللاچونكه كريم  خداوند ـه ايـن    ،دارد ف ب
ـت  �آنحضرتاهل خانة ل نمود تا يبدتنيز خاطر صورت گوشت را در مشاهدة ظاهري   فادةاز اس

  .باشند نآن مصؤ
  
  

   
  

  _ تعبیر خواب: حکایت چهارم +
�+�_�  

   وي ياران وـسه از صبح بـه بعد از اداي نمـك ندــتاشدعادت  �خدا ول ـحضرت رس
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ـر   ؛فرمودند توجه شده ميم خود    ))))١١١١((((اصحاب كسـي   آيا كسي از شما ديشب خوابي ديده اسـت؟ اگ
  . تعبير آن را بيان مي فرمودند �رسانيد و آنحضرت عرض مبارك ميه خوابي ديده بود ب

عرض  ؟خوابي ديده استديشب كسي  آيا ؛رسيدندپروزي حسب عادت مبارك از همه 
   .كسي خوابي نديده است �يا رسول اهللا ني ؛كردند

دست مرا گرفتند  هد من آمدمن امشب خواب ديدم كه دو نفر نز ؛فرمودند �آنحضرت
ـر   حالي ته و كس ديگري درسدر آنجا ديدم كه شخصي نش. جاي مقدسي بردنده و ب كه يك انب

يك طرف  ته را ازسشخص نش ر دهانتاده است و با آن انبآهني در دست دارد باالي سرش ايس
ـان   شد و پشت سرش چاك ميد كه تا رك چنان پاره مي ـا پشـت   او سپس طرف ديگر ده را ت

د و اين يگرد ميصحيح و سالم  آن شخص دهان قبلي، طرف زمانكرد و تا اين  سرش پاره مي
  . دو گفتند كه پيش برويد است؟ آنماجرمن پرسيدم كه اين چه . درك پاره ميآن را  بازنفر 

كه سنگ  حالي ده و شخص ديگري دركشي كسي رسيديم كه درازه رفتيم تا ب پيشتر ما
ـر   به شدت و قوت بر سنگين و بزرگي در دست دارد باالي سرش ايستاده است و آن سنگ را س

 ،دالغزيده دور مي افتـ و  هكشيده خورد كه سنگ بر سر شخص دراز هنگامي. ندز مرد خوابيده مي
كشيده نرسيده  خص درازسنگ را برداشته دوباره مي آورد و هنوز نزد ش فتهاين شخص ايستاده ر

 آن شخص باز دوباره سنگ را بر سر او مي و ،شود سالم مي صحيح ول قبوي مانند  كه سراست 
   .همراهانم گفتند پيشتر برويد ست؟ماجرامن پرسيدم كه اين چه . زند

باال تنگ و آتش  سمتفراخ و از مانند تنور  كه از پائين چاهي رسيديمه رفتيم تا ب ما پيشتر
ـه  زماني كه . تاده بودندافآن  مردان و زنان عريان زيادي در ور بود و شعله آن در ـ شعلة آتش ب اال ب

 از تابود  هاي آتش باال مي آمدند حتي كه نزديك مي هآن مردان و زنان نيز با زبان ،كشيد زبانه مي
م كه اين من پرسيد .افتادند مي ت آنها نيز فروسو چون آتش فرو مي نش ،ندـبيرون بيفتچاه آتش 

  . ست؟ دو همراهم گفتند پيشتر برويده ماجراچ
يك نفر در وسط نهر و يك شخص ديگر  .ما پيشتر رفتيم تا به نهري پر از خون رسيديم

                                                 

 �گويند كه در حالت ايمان، رسول اهللا كسي را مي اصحاب جمع صحابي است و صحابي آن    )١(

  .را ديده باشد و در حالت ايمان از دنيا رفته باشد
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 كسي كه هنگامي. ش قرار داشتهاي زيادي پيش پاي ه سنگك حالي كنار نهر ايستاده بود در در
ـ Ĥيبيرون باز نهر خواست  يآمد و م كنارة نهر مي سويه در ميان نهر بود ب كه ، ايـن شـخص   دي

ـر او زد كه  ميبر دهانش شدتي با چنان سنگي را ايستاده  ـاد     دوباره ب ـاي قبلـي اش مـي افت و  ج
جاي ه باز اين شخص او را با سنگ زده ب ،شود ارجخواست از ميان نهر خون خ كه باز مي هنگامي

   .فتند پيشتر برويددو همراهم گ من پرسيدم كه اين چيست؟ آن. گندمي افقبلي 
آن قرار داشت و  ما پيشتر رفتيم تا به باغي سرسبز و شاداب رسيديم كه درخت بزرگي در

ـد سآن نش تعداد بسياري اطفال زير با يمردي بزرگسال ريش سفيد ـين شـخص   . ته بودن همچن
  .ختسا مي رتيزتو او آن را بود ته بود كه آتشي نزدش روشن سديگري نزديك آن درخت نش

ـاخته   همراهانم مرا بر باالي درخت داخل خانه اي مجلّسپس  لي كه در ميان درخـت س
و  نجوانا ،پيران ،زنان ،آن خانه مردان در. نديده بودمهرگز لي و من چنين خانة مجلّبردند شده بود 

 سپس همراهانم مرا از آن خانه بيرون آورده باالتر به خانه اي كه بسيار بهتر از. اطفال بسياري بودند
  . ين خانه پيران و جوانان بودندا در. لي بود بردندقبخانة 

ـه راز    ،من از دو همراهم پرسيدم كه شما تمام شب مرا گردانيديد ـد ك ـه  اكنون بگوئي آنچ
كردند انسان دروغگو هسـت   كه ديدي دهانش را پاره مي شخصي: دو گفتند آن ؟ستيديدم چ

وي چنين خواهند  تا روز قيامت با. شد مي ههايش ميان مردم پراگند ساخت و دروغ يكه دروغ م
ـا   كردند كسي است كه خداون و آنكس كه سرش را پاش پاش مي. كرد ـه او عط د علم قرآن را ب

وي چنين  تا روز قيامت با. كند آن عمل نمي خوابد و در روز بر ن غافل ميآو او در شب از فرموده 
در درياي خون كه و آن كسي . اران هستندزناك ،كساني كه در چاه آتش ديدي و آن. خواهند كرد

است و  � حضرت ابراهيم ته بودسسفيدي كه زير درخت نشي آن مو و .سودخور استديدي 
كسي كه آتش  آن و}كه در كودكي مرده اند{كه گرداگرد وي ديدي، اوالد نابالغ مردم اند ياطفال
ـلمانان  اولي كه داخل  خانة .نگهبان دوزخ است »مالك« كرد مي تيزتررا  آن شدي خانة عامة مس

   ))))١١١١((((.اين ميكائيل است و و من جبرئيل هستم. خانة شهيدان استبعدي است و خانة 
ـدم  ـا  . سپس آنها گفتند كه باال را بنگر، من سر باال كردم و باالي سرم ابري سفيد دي آنه

                                                 

  .يق استتظم رزق خالـجبرائيل فرشته ايست كه بر انبياء وحي مي آورد و ميكائيل فرشته ايست كه من    (١)
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ـما گفتند هنوز . گفتم پس بگذاريد تا داخل خانه ام بروم. گفتند كه اين خانه از توست ـاقي  عمر ش  ب
            ))))١١١١    ((((.برويد توانستيد همين حاال داخل آن بود مي ميبه پايان رسيده اگر عمر تان  ،مانده است
  

  _فايده +

�+�_�  

از  .اند حقيقت تمام اين واقعات صحيح و. اشدب مي »وحي«يغمبران پكه خواب  بايد دانست
  :شود دانسته مي امرچند شريف روي اين حديث 

  . دارد يشديدعذاب كه چقدر سزاي دروغ گفتن  اول
م بي عملدوم سزاي عال .  
  . كاريسوم سزاي زنا

  . چهارم سزاي سودخوري
  .از اين امور محفوظ بدارد مسلمانان را اهللا متعال همة

  
  
  

�+�_�  
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  دئاـقـع

�+�_�  

  
  

  _ �د  دربارة  اهللا ئعقا  +

�+�_�  

  . تند، خداوند آنها را خلق كرد و به وجود آوردوجود نداشقبالً آن  در همة مخلوقات جهان و :1عقيدة
كسي زاده شده است و نه  نه از زاده است و ، نه كسي را، محتاج كسي نيستستييكخدا  :2عقيدة

  . اوست همسري دارد، و نه كسي برابرِ
  . دمي باشاو هميشه بوده است و هميشه  :3عقيدة
  . ثال استبي م بي مثل و او. هيچ چيزي مانند او نيست :4ةدعقي

او زنده هست، بر هر چيز قدرت دارد، هيچ چيزي از علم او بيرون نيست، همه چيز را مي  :5عقيدة
ـه مـي    ،گويد ليكن سخن او مانند سخن ما نيست سخن مي .بيند، همه چيز را مي شنود ـر چ  ه

  . كند، كسي مانع وي نيست خواهد مي
 از هر ،پادشاه است ،خود مهربان است بر بندگان ،شريكي ندارد ،تنها او سزاوار عبادت است

دهد، صاحب عزت اوست، بلندي و  اك است، تنها او بندگان را از آفات و بالها نجات ميپبي ـعي
  . او نيست كنندة ايدا كنندة هر چيز است، كسي پيدپبرتري از اوست، 

. تاسـ  روزي رسان .كننده است عطا بسيار. بسيار قدرتمند است. بخشايندة گناهان است
  . گرداند و هركس را بخواهد روزي اش را فراوان مي سازد كم مي خواهد روزي اش راهركس را ب

ـد  را بخواهد بلند رتبه مي سكسازد و هر را بخواهد پست مرتبه مي سهرك ـر . گردان  ه
  . دگردان مي يلرا بخواهد ذل سرا بخواهد عزت مي بخشد و هرك سك

ـواب مـي    بر. ردبار استو ب بسيار صابر. صاحب عدل و انصاف است ـادت ث  خدمت و عب
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راند و كسي  حكم مي بر همگان. چيز احاطه دارد بر هر. فرمايد دعاهاي بندگان را قبول مي .دهد
همه را او پيدا كرده . همگان است كارسازِ. هيچكارش خالي از حكمت نيست .واندت بر او حكم نمي

  .دگردان همو زنده مي و ميراند يهمو م. مي كنداست و در قيامت همه را دوباره زنده 
ـاه . تواند بداند حقيقت ذاتش را كس نمي. شناسند صفاتش ميها و  او را از نشاني  توبة گن

            ))))١١١١((((.پذيرد كاران را مي
  . دهد سزايش مي كسي مستحق سزاست هر
   .بخشد اوست كه هدايت مي تنها
   .جنبدمي نبي حكم او ذره اي . دهد به حكم اوست جهان رخ مي چه درهر
ـه   .شود هداري جهان خسته ميانگ از حفظ وني  ،گيرد پينكي ميخوابد و نه  مينه  هم

  . اشياء در قبضة اوست
ـه    يتمام صفات خوب و كمال را داراست و هيچ صفت زشت و ناقصي در او نيسـت و ن

  . ستوادر بي ـهيچ عي
  . د شديل نخواهد و هرگز زاو براي هميشه خواهد بو ستصفات او هميشه بوده ا :6عقيدة
ن گونه صفات كه در بعضي جاهاي قرآو آنچه از اين ،از صفات مخلوقات پاك و مبرّاست :7عقيدة

داند و ما بدون  و حقيقت آنها را ميكه تنها ا سپاريم خدا ميه آنها را بحقيقي  ، معنايحديث آمده و
ست ا آنراد چه م مائيم كه هرمي آوريم و يقين مي نايمان  هادر آنها بر آنو غور و فكر چون و چرا 

      ))))٢٢٢٢((((.استتر هب زاين طر. همان حق است

                                                 

كه بعد از اين  معناي توبه اينست كه بعد از ارتكاب گناه، گناهكار شرمنده شود و ارادة مصمم نمايد     (١)
   . هرگز اين گناه را نخواهم كرد

بعد اlاعهم ا�3 معانيها الظاهر� غg مراS ٍ�eهبوا اd مذهبĉ ا�bما مذهب السلف̂ بعد اlاعهم ا�3 معانيها الظاهر� غg مراS ٍ�eهبوا اd مذهبĉ ا�bما مذهب السلف̂ بعد اlاعهم ا�3 معانيها الظاهر� غg مراS ٍ�eهبوا اd مذهبĉ ا�bما مذهب السلف̂ بعد اlاعهم ا�3 معانيها الظاهر� غg مراS ٍ�eهبوا اd مذهبĉ ا�bما مذهب السلف̂     ةةةة� علماT اهل السن� علماT اهل السن� علماT اهل السن� علماT اهل السن       (٢)

� ثانيهما مذهب � ثانيهما مذهب � ثانيهما مذهب � ثانيهما مذهب . . . . االيما3 بما ا�اue اهللا سبحانه � تفويض علمها اsه تعاd مع اrqيه عن اqجسيم �التشبيهااليما3 بما ا�اue اهللا سبحانه � تفويض علمها اsه تعاd مع اrqيه عن اqجسيم �التشبيهااليما3 بما ا�اue اهللا سبحانه � تفويض علمها اsه تعاd مع اrqيه عن اqجسيم �التشبيهااليما3 بما ا�اue اهللا سبحانه � تفويض علمها اsه تعاd مع اrqيه عن اqجسيم �التشبيه    � هو� هو� هو� هو

ففعلوا ففعلوا ففعلوا ففعلوا     yذاهب الفاسد� ~ {مانهم � تضليل اyشبّهة عواzَ اyسلمycذاهب الفاسد� ~ {مانهم � تضليل اyشبّهة عواzَ اyسلمycذاهب الفاسد� ~ {مانهم � تضليل اyشبّهة عواzَ اyسلمycذاهب الفاسد� ~ {مانهم � تضليل اyشبّهة عواzَ اyسلمcاxلف تفسgها بما يليق به تعاd الشتها� ااxلف تفسgها بما يليق به تعاd الشتها� ااxلف تفسgها بما يليق به تعاd الشتها� ااxلف تفسgها بما يليق به تعاd الشتها� ا

 لتين
ً
 لتينSل� حفظا
ً
 لتينSل� حفظا
ً
 لتينSل� حفظا
ً
        . . . . Sل� حفظا

   185ص: : : : د النسفيةد النسفيةد النسفيةد النسفيةئئئئا��ا� �� العقاا��ا� �� العقاا��ا� �� العقاا��ا� �� العقا
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  ))))١١١١((((.دنتا به فهم بياي خواهيم كردبيان  هامعناي مناسبي براي آن ،صورت ضرورت درو 
و ازل از هميش قبل از وقوع آنها آنها را خداوند دهد،  كه در جهان رو مي يهر خوب و بد :8عقيدة
  . گويند مي »تقدير« اين را. كند پيدا مي لم خودمطابق عآنها را داند و  مي

  .  آن آگاه نيست ازكس  اي بد وجود دارد كه هرياش اسراري زيادي در پيدايش
ـارِ  :9عقيدة ـواب را    خداوند به بندگان عقل و اراده داده است كه توسط آن به اختيار خود ك ـاه و ث گن

   .رت نداده استعلي قدكردن ف دهند ولي بندگان را به پيدا انجام مي
  .  شود راضي ميشان ناراض و از انجام دادن كارهاي نيك بندگان خداوند از ارتكاب گناه 

    .اداي آن عاجز باشندتوان خداوند بندگان را چنان حكمي نداده كه از  :10عقيدة
  .چه لطف و احسان كند فضل اوستهيچ چيزي بر خداوند واجب نيست، هر :11عقيدة

  
  
  

  
  _% ارة پيغمبراند دربئعقا +

�+�_�  

ـان   هدايت بندگان آمده اند خاطره ب � طرف اهللا از يغامبران زياديپ :12عقيدة و همة آنها از گناه
                                                 

ـراد از آن   ـيقي يعني دست خدا وارد شده و اين »يَُد اهللايَُد اهللايَُد اهللايَُد اهللا«مثالً در قرآن شريف     )١( ـه م ناً معلوم است ك
ـرين  ليك ،مخلوقات نيست اعضايمانند عضوي از بدن  ن معناي حقيقي آن نيز معلوم نمي باشد، پس بهت

  . خود دربارة آن چيزي نگوئيماز خدا بسپاريم و ه اينست كه معناي حقيقي آن را ب »يَُد اهللايَُد اهللايَُد اهللايَُد اهللا«ر اعتقاد ب زطر
 باز ليو ،مثالً قوت. گردد براي آن بيان بايد معناي مناسبي اين صورت ضرورت پيش آمد، در اگر و

حال بايد  پس در اين. زيرا اين معني فقط گمان ماست. ئيم كه يقيناً مراد از يد، قوت استهم نبايد اعتقاد نما
   .باشد چنين اعتقاد داشته باشيم كه ممكن است مراد از يد قوت باشد يا ممكن است چيز ديگري

د از طرف خودر اين موارد و اينكار فقط وظيفة اكابر علماء بوده و براي ساير مردم جايز نيست كه 
    .معنائي مقرر كنند
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  . ندشاب ميپاك 
ـا نمايان ساختن صداقت آخاطر نه خداوند ب. داند تعداد ايشان را تنها خدا مي ـر دسـت    ه ب

            ))))١١١١((((.ر مردم توان آن را نداشتندصادر نمود كه سايخارق العاده اي را چنان امور ايشان 
  . گويند مي »هزَجِعم«اين امور را 

ـد  بود و � پيغامبران حضرت آدم اولينِ ـول اهللا  آخرين ايشان حضرت محم  �رس

  خيلي مشهور مي باشند بعضي از ايشان . ن آمده اندشادر بين اي انآند و ساير بودن
ـرت  ، � حضرت نوحمثالً  ـراهيم حض ـرت  ، � اب ـرت  ،� اسـحاق حض  حض

ـرت  ،� يوسـف  حضرت ،� يعقوبحضرت  ،� اسماعيل ـرت  ،� داود حض  حض
 زكريا حضرت ،� هارون حضرت ،� موسي حضرت ،� ايوبحضرت ، � سليمان
، � اليسع حضرت ،� الياس حضرت ،� عيسي حضرت ،� يييححضرت ، �

ـرت  ،� ادريـس  حضرت ،� لوط، حضرت � يونسحضرت  ، � الكفـل  ذو حض
  . � شعيب حضرت ،� دهو حضرت ،� صالححضرت 

  
  

�++++ �____�  

  
  

اعتقاد داشته باشيم كه بايد بنابرين چنين  ،تهفگنكسي ه تعداد دقيق پيغامبران را خداوند ب :13عقيدة
دانيم  يغمبراني كه از جانب خدا آمده اند ما بر همة ايشان ايمان داريم، چه بر آناني كه ميپتعداد  هر

  . يمندارآگاهي  يشانو چه بر آناني كه از ا
ـر را بلندترين مرتبه  .ندـهست از ساير انبياء تربلندداراي مرتبة بعضي از پيغامبران  :14عقيدة ـا   پيغمب م

  .ندا دارا �ضرت محمد مصطفيح

                                                 

 ه شد يا عصاي حضرت موسـي چدو پار � مثالً ماهتاب به اشارة انگشت حضرت رسول خدا     (١)
�ٰ�    گرديد و غيره معجزات ساير پيغمبران اژدها مي � ����	 ����������� �ٰ �� �� 
 ��ۡ��� ���ٰ� ����	 ����������� �ٰ �� �� 
 ��ۡ��� ���ٰ� ����	 ����������� �ٰ �� �� 
 ��ۡ��� ���ٰ� ����	 ����������� �ٰ �� �� 
 ��ۡ��� �� �� �� �� ��     
�� �� �	 �� 
�� �� �	 �� 
�� �� �	 �� 
�� �� �	 ��.                              
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ـامبر پ ،قيامـت  و ايشان تا روزِ))))١١١١((((ي نمي آيدديگر هيچ پيغمبر �حضرت محمد بعد از  يغ
  . باشند انس و جن مي ههم

ـا جسـم    �ا حضرت محمد مصطفيپيغامبر م � خداوند :15عقيدة ـ را در بيداري و ب ز رك اامب
ـپس    كه مي جائي جا بر هفت آسمان و از آنجا تا هرمكه تا بيت المقدس و از آن ـرد و س خواست ب

   .ندگوي مي »معراج« اين را. ديگردان به مكه بازدوباره 
  
  
  

  
  _د دربارة فرشتگان و جنعقائ +

�+�_�  

 »ماليكه«آنها را . وشانيده استپكرده و آنها را از ديدة ما  يداپاز نور خداوند نوعي مخلوق را  :16عقيدة

ـاري را  بسياري امور به آنها سپرده شده است و آنها هرگز هيچگاهي . گويند يم}فرشته{ هيچ ك
   .باشند كاري كه وظيفه داده شده اند مشغول مي كنند و در هر خالف حكم خداوند نمي

  : مشهور اند تن از ميان ايشان بسيار چهار
ـرافيل  �، حضرت ميكائيل � حضرت جبرائيل ـرت اس ـرت   ،� ، حض و حض

  ))))٢٢٢٢((((.� عزرائيل
                                                 

 ، اوادعاي نبوت كند  �حضرت نآكسي بعد از  ، و هر}لِّيظ{يغمبر حقيقي و نه پيغمبر بروزينه پ    )١(
و بنابرين علماي  هميرزا غالم احمد قادياني دعواي نبوت بروزي را كردچنانكه امروزه . هستو كافر دروغگو 

  . حرام استبه سبب كفر آنها ها نيز  نكاح با قادياني. اسالم، هم او را و هم پيروان او را كافر قرار داده اند
  .گويند ها را احمديه و جماعت الهوري نيز مي قادياني 

ست كه منتظم رزق ا آورد و ميكائيل فرشته اي ست كه بر انبياء وحي ميا جبرائيل اسم فرشته اي    )٢(
. گويند نيز مي »ملك الموت«او را . مامور قبض روح مخلوقات است � حضرت عزرائيل  .خاليق است

  .يدن در صور استمامور دم � و حضرت اسرافيل
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. ديده نمي توانيمش خلق كرده است و ما آنها را نيز خداوند نوع ديگري از مخلوقات را از آت
  . شوند خوب و بد وجود دارد و صاحب اوالد نيز ميدر ميان آنها . گويند مي »جن« آنها را

  . يعني شيطان است »سيابل« ترين و شريرترين آنها مشهور
  
  
  
  

_د دربارة اولياء اهللائعقا +  

�+�_�  

ـد و  گناهان اجتناب مـي  كند و از عبادت مي مسلماني بسيار كه هنگامي :17ةدعقي  ـا   نماي ـا دني  ب
ـردد  كند، او دوست و محبوب خدا مـي  پيروي مي بسيار �سول اهللار ورزد و از محبت نمي  .گ
  . گويند مي »ولي«مان را چنين مسل

ـد  اموري رو مي ،بعضي اوقات از چنين شخص ـا . دهد كه ديگران توان آن را ندارن را  اينه
  . دنگوي مي »تاكرام«

 نمـي }پيغمبر{»نبي« هم هرگز برابرباز ،به درجات بلند برسد »ولي«زه اي كه ر انداه به :18عقيدة
  . دشوتواند 
 باقي شكه هوش و حواس هم تا وقتي باز، محبوب خدا گرددكه  اندازه اي هره انسان ب :19عقيدة

 ،دشو ، و نماز و روزه يا عبادت ديگري از او معاف نميباشد ميست پابندي بر شريعت بر او فرض ا
  . دگرد و آنچه كه گناه است برايش جايز نمي

ـارق   اركاگر  و. خدا بوده نمي تواند كه خالف شريعت عمل كند هرگز ولي كسي هر :20عقيدة خ
....نفساني و شيطاني عملست يا ا العاده اي از دست او مشاهده شد، اينكار يا جادو

))))
    

ـاد  ))))١١١١ نبايد به او اعتق
  .}مي گويند »استدراج«ش را خارق العاده ا و اينكار{.كرد

                                                 

مراد از نفساني اينست كه با تصرف نفس اينكار را كنند و مراد از شيطاني اينست كه جن و غيره اي     )١(
  . دندهار را توسط او انجام وده اينكنمتابع را 
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 هااين .شود حالت بيداري يا خواب بعضي اسرار منكشف مي اهللا در بعضي اوقات بر اولياء :21عقيدة
قبول است و اگر }قابل{اگر اين كشف و الهام موافق شريعت باشد. گويند مي »الهام كشف و«را 

  . باشد رد مي ،دومخالف شريعت ب
ـريعت  {ن و حديثآتمامي امور دين را در قر ،خداوند و رسولش :22عقيدة ـدگان   }يعنـي ش ـه بن ب

 »بدعت«جديد را چنين اختراع . جايز نيست دينو اكنون اختراع كردن چيز جديدي در  رسانيده اند
  .گويند و بدعت گناه بسيار بزرگ است مي
  
  
  
  

  _هاي آسماني د  دربارة كتابئعقا +
�+�_�  

ـر   � توسط حضرت جبرئيلرا كوچك و بزرگ بسياري  خداوند كتابهاي :23عقيدة از آسمان ب
  . هاي خويش برسانند متل كرده تا ايشان احكام دين را به اُپيغمبران ناز

  : ندا نها خيلي مشهورآ نكتاب از ميا چهار
   ،نازل شد �حضرت موسي ربكه  تورات
   ،نازل گرديد � حضرت داود رب زبور
   ،نازل شد �حضرت عيسي رب لانجي

  .نازل شد �مصطفي محمدت پيغمبر ما حضر رب دقرآن مجيو 
ـماني   آخرين كتاب آسماني است و بعد از  رآن مجيدق ـاب آس ـري  آن هيچ كت ـازل  ديگ ن

  . كام قرآن تا روز قيامت جاري خواهد بودنخواهد شد و اح
ـان  را}... و انجيل يعني تورات و زبور{كتابهاي آسماني سايرِ ـيار تغ   مردم ـراه بس ـر يگم  و ي

ـد را    تظاليكن حف }حاال موجود نيست و اصل اين كتابها{تبديل و تحريف كرده اند ـرآن مجي ق
  .تواند نمييير داده را تغ هيچ كسي آنو . خود وعده فرموده است � اهللا
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 _�  د دربارة  صحابهئعقا +

�+�_�  

 »صحابي« ست، او رارا ديده ا �پيغامبر ما حضرت محمد مصطفي كه لمانيسم هر :24عقيدة

   ))))١١١١((((.گويند مي
ـر  و. محبت و گمان نيك بداريمبايد با همة ايشان . دارند يمقام و فضايل بزرگصحابه   اگ
ـهو  ،ش مان رسيدگوه جدال ميان بعضي ايشان ب حكايت جنگ و ـادي    آن را س ـاي اجته و خط

  .نيمبه بدي ياد كهرگز نبايد ايشان را بپنداريم و 
  . ندابزرگترين ايشان چهار تن 
�!�     اول حضرت ابوبكر صديق 
� ��  ��	 �� �� �� �!� 
� ��  ��	 �� �� �� �!� 
� ��  ��	 �� �� �� �!� 
� ��  ��	 �� �� ـرت   جانشين �ايشان بعد از پيغمبر ما. �� آنحض

ـرين  ل گفته ميبنابرين خليفة اوو دست گرفتند ه و نظم و نسق امور دين را ب دشدن و  شوند و بهت
   .دنباش مياسالم افضلترين تمامي امت 

!�     دوم حضرت عمر

� �� ��	 �� �� �� �!

� �� ��	 �� �� �� �!

� �� ��	 �� �� �� �!

� �� ��	 �� ��   . دوم اندكه خليفة  ��

!�     سوم حضرت عثمان

� �� ��	 �� �� �� �!

� �� ��	 �� �� �� �!

� �� ��	 �� �� �� �!

� �� ��	 �� ��    .كه خليفة سوم اند ��

                                                 

  . بيننده در حالت اسالم از جهان برودآن شخص كه  به شرطي     (١)
 »تابعي«را ببيند و مسلمان از جهان رفته باشد او را ك صحابي يكسي كه در حالت اسالم،  و هر

   .گويند مي
ـر   . مي نامند »تبع تابعي«تابعي را ديده است او را  مذكورشرط ه كسي كه ب و ـريف ب احاديث ش

  . فضايل همة اينها تاكيد فراوان نموده است
!�  امام اعظم ابو حنيفهو امام ما 


� ��  ��	 �� �� �� �!

� ��  ��	 �� �� �� �!

� ��  ��	 �� �� �� �!

� ��  ��	 �� �� ـده   فه است، زيرا »تابعي«     �� ت تا دوازده صـحابي را دي

، و از است و جز ايشان، هيچ يك از ساير امامان چهارگانة اهل سنت و جماعت، اين مقام بزرگ را دارا نيست
اهل سنت و مذكور همين سبب است كه وي را امام اعظم مي گويند، زيرا در مرتبه بزرگتر از همة امامان 

"�     .جماعت مي باشد

#�$



�	 �� �"


#�$


�	 �� �"


#�$


�	 �� �"


#�$
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!�         حضرت علي چهارمو 

� �� ��	 �� �� �� �!

� �� ��	 �� �� �� �!

� �� ��	 �� �� �� �!

� �� ��	 �� ��   . اند كه خليفة چهارم     ��

ـرين     ترينِگكه بزر دارند يبزرگ اتدرج تب واآنقدر مرصحابه  :25عقيدة ـة كمت ـه مرتب ـز ب  اولياء ني
  . رسد صحابي نمي

ـول اهللا  .اندو احترام همگي سزاوار تعظيم  �زنان پيغمبر ما و اوالده :26عقيدة  �در اوالد رس
�         ترين مرتبه را حضرت فاطمه بزرگ


� �� ��	 �� �� �� �

� �� ��	 �� �� �� �

� �� ��	 �� �� �� �

� �� ��	 �� ��    .دارد     ������

ـرت خديجـ   �و در بين ازواج رسول اهللا ـه  حض ـرت عايش �         ه و حض

� �� ��	 ��� �� �� �

� �� ��	 ��� �� �� �

� �� ��	 ��� �� �� �

� �� ��	 ��� �� ���� �#�� �#�� �#�� �#  

  .ستنده بزرگترين مرتبه را دارا
  
  
  
  

  _د عمومیعقائ +
�+�_�  

ـد  نازم نآايمان  :27عقيدة ـه ان  ،ي صحيح است كه انسان همة چيزهاي را كه خدا و رسولش گفت
ـا  شك كردن در يكي از آنچه خدا و رسولش فرموده ا. دقبول نمايراست و حق بداند و همه را  ند ي

  . برد آن يا مسخره كردن آن، ايمان را از بين مي دروغ دانستن آن يا عيب گرفتن در
معنائي ، آن دركردن چرا  ا چون وبو  ،و واضح قرآن و حديث آشكاراقبول نكردن معني  :28عقيدة

  . ، بي ديني استبراي آن ديگري از طرف خود ساختن
  . رود ن مياز حالل دانستن گناه، ايمان از بي :29عقيدة
ـد مـي     تا وقتي ،باشدهم گناه هر اندازه كه سنگين و بزرگ  :30عقيدة ـار آن را ب ـه گناهك ـد   ك دان
  . شود رود، البته ضعيف مي سبب آن از بين نميه ب شايمان

      ))))١١١١((((.ميد شدن از رحمت او كفر استاُ ناا يخداوند  ناترس شدن از :31عقيدة
  . آن كفر است يقين كردن بررا پرسيدن و  كسي احوال غيب از :32عقيدة

                                                 

  .  مراد اينست كه شخص از نا اميدي چنين يقين كند كه در آخرت هرگز بخشيده نمي شوم     (١)



 

+88_ 

ـران  ـالبته بعضي امور غي. داند جز خدا هيچ كسي نمياحوال غيب را  :33عقيدة بي بر انبياء و پيغمب
 ن منكشـف مـي  ئقرا م وئو بر مردم عام توسط عال ،و بر اولياء توسط كشف و الهام ،توسط وحي

  . شود
ـه مـي   .گناه بزرگي است ))))١١١١((((خواندن يا لعنت كردن شخصي را نام گرفته كافر :34عقيدة ـوان   البت ت

ـام    . لعنت بر دروغگويانيا چنين گفت كه لعنت بر ظالمان،  ـولش ن ـدا و رس اما اشخاصي را كه خ
  . عون گفتن آنها گناه نيستلفتن و مگ ، كافراند يا از كفر آنها خبر داده اندگرفته لعنت كرده 

ـود در    و ،از دفنميرد اگر مدفون شود بعد  كه انسان مي هنگامي :35عقيدة ـدفون نش ـر م ـر   اگ ه
ـد و از او   مي »ركينَ«    و دومي را »نكرم«كه يكي را  دو فرشته ،ستاكه حالتي  گويند، نزد او مي آين

از او سوال  �و دربارة حضرت محمد مصطفي ؟دين تو چيست ؟كيست پرسند كه خداي تو مي
    ؟كيست كنند كه او مي

ـا هرآنگاه دهد و  جواب مي صحيح رده با ايمان باشد همه رااگر م ل آرامـش و  ئگونه وس
خنـك و  باد كنند كه  از ميرايش به اي بدريچنيز از طرف بهشت و  هديگردفراهم برايش راحت 

  . خوابد آرام مي ،راحتلذت و هواي خوشبو از آن مي آيد و اين شخص با 
ـذاب   .دانم نمي كه گويد در مقابل همة سواالت مي ،اگر مرده با ايمان نباشد و ـاه ع  و آنگ

  . هاي شديد و دردناك بر او آغاز شده تا قيامت مبتالي آنها خواهد بود
  . فرمايد و بعضي كسان را خداوند از اين امتحان معاف مي

 ميحس بيند و  شت و فقط مرده آن را ميذد گرده خواهخود م تنها برل ااحواين اما تمام 
را كه بسا چيزها  خوابيدهشخص نمائيم، درست مانند  را نه مي بينيم و نه احساس مي هاو ما آن دكن

  . دگرد گاه نميآآن  پهلويش بر يدارِبآدم  ليو مشاهده مي كند
. دهند صبح و شام جايگاهش را در بهشت يا دوزخ نشان مي هر ،به مرده ،بعد از مردن :36عقيدة

ن داده بر اندوه و غمش دوزخ را نشا ،دهند و به دوزخي مي بشارتبهشت را نشان داده  ،به بهشتي
  . مي افزايند

                                                 

 اين يمعناي لعنت مذكور در باال اينست كه شخص. از رحمت خداوند است يلعنت به معناي دور     )١(
   .گونه دعا كند كه لعنت خدا بر فالني، يا خدا فالني را لعنت كند
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مرده رسد و  و صدقه و خيرات كردن برايش، ثواب به مرده مي از دعا كردن براي مرده :37عقيدة
          ))))١١١١    ((((.يابد نفع زيادي از آن مي

ها و عالمات قيامت كه خدا و رسولش بيان فرموده اند حتماً پيش خواهند چه نشانه  هر :38عقيدة
ـود  ظ � امام مهدي. آمد ـد نم ـور    .هور خواهد كرد و با عدل و انصاف حكومت خواه ـال ك دج

جهـت   � آنگاه حضرت عيسـي  .پا خواهد نمود جهان فساد زيادي بر در و))))٢٢٢٢((((خروج خواهد كرد
  . قتل او از آسمان فرو خواهد آمد و او را به قتل خواهد رسانيد

ـد   كه قومي قدرتمند اند سپس ياجوج و ماجوج ـروج خواهن ـده   ز در رد وكـ  خ ـين پراگن م
ـد     آنگاهي برپا خواهند كرد و سيارتباهي ب واهند شد و فساد وخ ـد ش ـدا هـالك خواهن . از خشم خ

آفتاب از  .ها سخن خواهد گفت عجيب از زمين خارج خواهد شد و با انسان حيوانهمچنين يك 
ـپس  قرآن مجيد از روي زمين برداشته خواهد شد و . سمت مغرب طلوع خواهد كرد ـدت  س در م

  . خواهد گشتپر اهي همة مسلمانان خواهند مرد و جهان از كفار كوت
  . و برعالوة اينها وقايع بسيار ديگري نيز رخ خواهند داد

 حضرت اسرافيل گردد و قيامت آغاز مي ،شد عالمات قيامت آشكار كه تمامي هنگامي :39عقيدة
ـدن ايـن   . ستبسيار بزرگي مانند شاخ ا شيصور . حكم خدا در صور خواهد دميدبه  � از دمي

ـد     يئد و آنهانريم ميتمام مخلوقات  ،شوند صور، سراسر زمين و آسمانها پاره پاره مي ـرده ان ـه م ك
ـال  رببخواهد حفظ شان كند  � ليكن آناني كه اهللا. گردد ارواح شان بيهوش مي ـاقي    ح ـود ب خ

  . خواهند ماند
  . ي در اين حال خواهد گذشتمدت

ـده   كنباز پيدا را م كه تمام عالَ د اراده فرمايدكه خداون سپس زماني :40عقيدة ـور دمي د، دوباره در ص
ـوند و در   مردگان دوباره زنده مـي . وجود مي آينده مي جهان باز باخواهد شد و به سبب آن تم ش

ـ تحمل تكاليف آنجا را  مصايب و و ميدان قيامت همگان جمع خواهند شد ه نياورده نزد پيغمبران ب
    .شفاعت خواهند فرمود �سرانجام پيغمبر ما. فتخاطر شفاعت خواهند ر

                                                 

  .  به او، مرده نفع زيادي مي بردش ثواببخشيدن ... قرآن شريف و خواندن به همين صورت از      )١(
  .  دجال از يك چشم كور و از قوم يهود است    )٢(
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ـردم  اعمال خو و دنمو خواهندرا برپا  ي اعمالوآنگاه تراز ـرد و م  ب و بد را وزن خواهند ك
ـه دسـت   . ها بدون حساب به بهشت خواهند رفت بعضي. حساب خواهند داد نامة اعمال نيكان ب

  .  اهد شدنامة اعمال بدان به دست چپ آنان داده خو راست ايشان و
آب خواهد نوشانيد كه از شير سفيدتر و از  »حوض كوثر«امت خويش را از  �پيغمبر ما

ـه   ،كه نيكوكار اند كساني. گذرند ميآنگاه مردم از پل صراط . تر استـنعسل شيري از آن گذشته ب
  . از باالي آن به دوزخ مي افتند ،رسند و كساني كه بدكار اند بهشت مي

از . آن وجود دارد هاي گوناگون در گژدم و عذاب و مار و، و آتش است شده دوزخ خلق :41عقيدة
انجام سزاي اعمال خود را چشيده  سر ،دنباش داشتهاندكي هم ايمان حتي كه  كسانيدوزخيها بين 

ـاران   ،د رفتبهشت خواهن بهاز دوزخ خارج شده  به شفاعت پيغمبران و بزرگان دين گرچه گناهك
هرگز  و در دوزخ خواهند بودابد كافر و مشرك اند براي هميشه و  كه آنانيو . دباشن بسيار بزرگ نيز

  . نخواهند مرد
ـود اسـت   مات فراوان و گوناگون درعو آرامش و ناست شده  خلقشت نيز به :42عقيدة . آن موج

ـد    ايشان در. گز ترسي و غمي نخواهند داشتها هر بهشتي ـدگي خواهن بهشت براي هميشه زن
  . نه هرگز خواهند مرد از آن بيرون خواهد كرد ورا ي ايشان نه كس. كرد

ـود   صاحب اختيار است كه برخداوند  :43عقيدة ـرم خ ـاه   گناه صغيره سزا بدهد يا به لطف و ك گن
   .بر آن سزائي ندهد كبيره را ببخشايد و

ي گناه آن هر ، و جزبخشد گز نميهر}در آخرت{اخداوند مرتكب گناه كفر و شرك ر  :44عقيدة
  . فرمايد مي وبه فضل و رحمت خود عف ،كسي كه بخواهد را از هر
ـتي   كساني كه خدا جز :45عقيدة و رسولش نام گرفته بهشتي بودن ايشان را خبر داده اند، به بهش

البته با مشاهدة عالمات نيك در او گمان . توان حكم كرد نميطور حتمي ه بودن كس ديگري ب
   .باشد مي الزمنيز  به رحمت خدا وار بودنبرايش اميد نيك داشتن به او و

لذات . است � د شد ديدار اهللات در بهشت كه نصيب بهشتي ها خواهترين نعم بزرگ :46عقيدة
   .تمامي نعمات در مقابل لذت اين ديدار هيچ خواهد بود

 ه ميها ديده است و نه ديد چشماين كسي خداوند را با  حالت بيداري در اين دنيا نه در :47عقيدة
   .تواند
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ـه    مگر در هر ،خوب يا بد باشداي هم كه اندازه  هره در طول زندگي ب انسان :48عقيدة ـالتي ك ح
  ))))١١١١((((.مطابق همان خاتمه، جزاي نيك يا سزاي بد خواهد ديد ،خاتمه اش واقع شود

ـول مـي    كه توبه كند يا  زماني انسان در طول عمر خود هر :49عقيدة ـد قب ـود، خداون  مسلمان ش
 مـي  آنوقت نه توبه قبول ،كه مرگ فرا برسد و فرشتگان عذاب به نظر بيايند البته هنگامي. فرمايد

        ))))٢٢٢٢((((.شود و نه ايمان

  
�++++ �____�  

  
و برخي از گناهان كبيره كه اكثر  زشتاكنون مناسب است تا بعضي عقايد باطل و رسوم 

ـا  . ناب كنندتا مردم از آنها اجت دشوگردند بيان  يا ضعف ايمان ميزيان باعث  داده خر بعضي از آنه
گمراهي و بعضي گناه  و بعضي بدعت و ،نزديك به كفر و شرك رخيسراسر كفر و شرك اند و ب

  . است از همة آنها ضروريپرهيز اجتناب و . محض اند
ت بيان امنافع دنيوي طاعو هاي دنيائي گناهان و فوايد  زيانآنها كمي دربارة  زاسپس بعد 

ـان  ين جهـت  ا ازشايد و  ،گيرند نظر مي دنيائي را زودتر مد زيان نفع و ،زيرا مردم ،كردخواهيم  ايش
  .پرهيز از گناهان را بيابندو  انجام كارهاي نيكاز پيش توفيق بيشتر 

  

  
�+�_� 

  
  

                                                 

 ولي اگر. تـيعني اگر با ايمان از دنيا برود، اعمال نيكش اعتبار خواهد داشت و به بهشت خواهد رف   (١) 
  .نيا برود، اعمال نيكش نيز باطل خواهد شد و جايگاهش هم دوزخ خواهد بودبي ايمان از د ردهكاخدا ن

  .است و اسالم آوردن توبه از كفر و شرك ،توبه كردن از گناهان است و مراد از ايمان ،مراد از توبه    )٢(
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  ))))١١١١((((امور كفرآميز و شرك آميز

�+�_� 

ـري   ه رضايت داشتن ب   _۱+ ـه ديگ كفر، سخنان و امورِ كفر را پسنديدن و الفاظ كفر را ب
  . تلقين كردن
ل اينكه اگر مسلمان نمي امثبه طور به سبب چيزي، پشيمان شدن بر ايمان خود،   _2+

  .بودم فالن چيز را بدست مي آوردم
ـتن را چنين الفاظي ...  فرزند و غيره اش ثالًغمِ وفات كسي مدر هنگام رنج و  _ 3+ : گف

ـدا  براي خدا فقط همين فرزند من  مانده بود كه بميراند، در دنيا كسي جز او را نيافت كه بميراند، خ
  .كند كه تو كردي كرد، اي خدا كسي چنان ظلمي نمي نبايد چنين مي
  .عيب گرفتن در آنبد دانستن حكمي از احكام خدا و رسولش، و   _4+
  . تحقير كردن پيغمبري يا فرشته اي و عيب جوئي ايشان _ 5+
چنين عقيده داشتن به يكي از اولياء يا پيري كه او از تمامي احوال من هميشه و در    _6+

  .هر وقت باخبر است
+7_   پرسيدن احوال غيب يا فال ديدن از مو ،م يا فالبين يا كسي كه او را جن گرفتهنج 
  .كردن بر آنها سپس يقين
  .يكي از اولياء و يقيني دانستن آن}كتاب{فال ديدن از كالم  _8+
ـرا مـي   داشتشخص ناموجودي را صدا كردن و اعقتاد    _9+ ـال م  ن به اينكه او حتماً ح

  . ـددان

                                                 

يعني اموري كه ربط خاصي با كفر و شرك دارند، چه به اين جهت كه موجب كفر و شرك اند، يا    (١) 
ين سبب كه رسم و رواج مخصوص كفار و مشركين است، و يا به اين خاطر كه موهم شرك اند، يا به به ا

  1/40 :حاشية جديده. اين وجه كه مفضي به شرك اند
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   .كسي را مالك نفع و ضرر دانستنجز خدا   _10+
  .زق و اوالد از او خواستنكسي را حاجت روا دانستن و حاجات خود يا ر _ 11+
  .روزه گرفتن نام كسيه ب}جز خدا{  _12+
  .كسيه سجده كردن ب}جز خدا{  _13+
  .وقف كردن يا نذر كردن}جز خدا{نام كسيه حيواني را ب   _14+
  .}جز خدا{نام كسيه گرفتن ب نذر  _15+
  .}جز كعبة شريف{طواف كردن قبر يا خانه اي  _16+
  .م دانستنقدرسم و رواج يا چيز ديگري را مدر مقابل حكم خدا   _17+
ـيار  كسي از در مقابل  _18+ ـدن   تعظيم بس ـ  خـم ش ـمه  ي ـد مجس اي در مقابـل او   ا مانن
  ))))١١١١((((.ايستادن

  .}جز خدا{نام كسيه ذبح كردن حيواني ب  _19+
به نيت رهائي شخص جن زده، يا ذبح ...  كردن به جن و پري يا ارواح و غيره نذر   _20+
  .سفند و غيره برايشبز يا گو

....پرستش تير ناف طفل جهت زنده ماندنش  _21+
))))٢٢٢٢((((  

  . فرياد خواستن از كسي جز خدا  _22+
  . احترام و تعظيم كردن جائي به اندازة كعبه  _23+
گوشواره يا  نام آن شخص،ه ب گوش يا بيني طفلي را سوراخ كردن و نام كسيه ب  _24+

  .بيني در آن آويختن زيور
ـ   نه ب  _25+ ـا ب ـتن ي ـردن    ه ام كسي پول يا سكه اي را در بازو بس ـد در گ ـام او گردنبن ن
  ))))٢٢٢٢((((.انداختن

  .نرسم و رواج مخصوص هندوها و ساير غير مسلمانان را انجام داد _ 26+

                                                 

ـادي  . اينگونه افراط در ادب ممنوع است. صورت مجسمه خاموش ايستادنيعني به      (١) البته بطور ع
   1/40 :جديده ةحاشي .ت نشستن ايشان، نشستن درست استجهت تعظيم بزرگان ايستادن و در وق

  .اينكار رسم هندوها است كه در بين جاهالنِ مسلمانان عوام هند رواج يافته بود     )٢(
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....علي بخش، حسين بخش، عبد النبي و امثال آن نام نهادن  _27+
))))
    

١١١١((((
        

....را نمودن سمي ساختن و تعظيم آنمنام بزرگي ه بحيواني را   _28+
))))٢٢٢٢((((  

  .اعتقاد داشتن به اينكه همه كارو بار نظام عالَم از تاثير ستارگان مي باشد  _ 29+
  .و دربارة روز خوش طالع و روز منحوس و فال گرفتن به آنستجو ج شپرس  _30+
  .دانستن}شوم{تاريخ يا ماهي را منحوس  _31+
  .هطور وظيفه كي از بزرگان دين را بيوِرد كردن نام   _32+
  ))))٣٣٣٣    ((((.شود اگر خدا و رسولش بخواهد فالن كار مي: چنين گفتن كه  _33+
  . به سر يا به نام كسي قسم خوردن  _34+
تصوير بزرگ جانداري را نزد خود نگاهداشتن، خصوصاً نگهداشتن تصوير يكي    _35+

  ))))٤٤٤٤    ((((.از بزرگان دين به جهت تبرّك، و تعظيم كردن آن
  
  

�+�_� 

  

                                                 

ـرك مـي   زيرا  ،ستين حكم ااهاي چون علي داد، حسين داد، عبد الرسول نيز در  نام      )١(  موهم ش
             .باشد
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  1/155 :ة جديدهحاشيو  35 :شرح الفقه االكبر

  .اينكار رسم هندوها است كه در بين جاهالنِ مسلمانان عوام هند رواج يافته بود     )٢(
ـه      ؛خدا خواست اگر :كسي چنين بگويد اگر     )٣( ـز ب ـه چي ـرا هم اين كامالً درست و صحيح است زي

نيز  � افزودن كلمة رسول در آن ايهام دارد به اينكه رسول خدا. د و بسگير خواست و ارادة خدا انجام مي
  .  باشد كه اينكار موهم شرك است مي � شريك خداوند ،در اين خواست و اراده

 طور نمونه و مثال مـي ه و آنچه هم كه ذكر شد ب ستال ذكر نشده اند كه در باا بسا اموري ديگر     )٤(
ه وكفريآنها بايد قياس كرد ه را برباشد و امور ديگر شركي  .  
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  و امور ناجايز و گناه آلودها و رسوم  بدعت

�+�_� 

ـر دينـي و   را اختراع هر امر جديدي در دين { كه در شريعت اصلي ندارد و مردم آن را ام
بعضي . اب بدعت گناهي عظيم استتكار. مي گويند »بدعت« موجب ثواب دانسته انجام بدهند،

  ))))١١١١    ((((}.ناب گرددشوند تا از آنها اجت ها و رسوم ناجايز در پائين درج مي از نمونة بدعت
چراغ روشن كردن بر آنها و رفتن زنان }شمع و{يله گرفتن بر سرِ قبرها،جشن و م   _1+

  . به آنجا و چادر انداختن بر آنها
  . پخته ساختن قبرها   _2+
  .خاطر رضاي صاحب قبره احترام كردن بيش از حد قبرها ب   _3+
ـود    ))))٢٢٢٢    ((((»تعزيه و علَم«بوسيدن يا روي ماليدن بر    _4+ ـرة خ ـر چه  يا قبر يا خاك آن را ب
  .ماليدن

  .طواف كردن و سجده كردن قبرها   _5+
  .نماز خواندن به طرف قبرها  _ 6+

                                                 

  1/41 :از حاشية جديده    )١(

ها آن را از اشياء مختلف و رنگارنگ مي  بيرق و جنْده كه شيعهچيزي است شبيه  »تعزيه و علَم«     )٢(
س مي پندارند و در ماه محرَّم آن را بيرون آورده به دنبالش حركت كرده نوحه مي خوانند و با سازند و مقد

  .  دنامنمي ...  در ايران آن را رسم علَم برداري يا نخل برداري. ندكوبمي خود را دست و زنجير و كارد و قَمه 
ـان   هندوها و عيسائيان مي باشد كه ،اين رسم از رسوم مذهبي بودائي ها تا امروزه هم در بين آن

  . رواج دارد و شيعه آن را از آنها اخذ كرده جزو مذهب خويش قرار داده است
لذا بايد متوجه . در افغانستان از اثرات اين رسم شيعه به وجود آمده است »بلند كردن جنْده«رسم 
  .و ارتكاب آنها گناه است بدعت مي باشدها رسم اين  يبود كه هر دو
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  .شير برنج و غيره بر قبرها پاشيدن و نياز دادن ،شيريني  _ 7+
ـا  »جنْده بلند كردن«و  »عزيه و علَمت«   _8+ ، و بر آنها شيريني و حلوا خيرات كردن و ي

    ))))١١١١    ((((    .را سالم دادن »جنْده«و  »عزيه و علَمت«
  .چيزي را شوم دانستن   _9+
خينه نكردن و نزد شوهر نرفتن و لباس سرخ رنگ نپوشيدن زنان در ماه محرَّم، و    _10+

  .به مردان »بي بي«ندادن ديگچة 
  .گذار كردنرباو را }و سال{بعد از وفات مرده، سوم و چهلم   _11+
  . عيب دانستنبراي زن بيوه دوم را  نكاح   _12+
ديگر مراسـم  نه و ـاصرار به انجام دادن تمام رسم و رواج قوم در وقت نكاح يا خت   _13+

  . توان مالي، قرض گرفته اينكار را كند، از بد بدتر خواهد بود كسي با وجود عدم خصوصاً اگر. ..
  . و غيره از اين قبيل خواني رقص و آواز ،ساز   _14+
ـوالي انجام دادن رسم و رواج هندوها و    _15+ ـا كريسـ  {غيره مانند هولي و دي  مس وي

   .}غيره
 انتخاب كردن مانند اظهارِ بندگي جاي سالم دادن مسنون، طريقة ديگري راه ب   _16+

  ))))٢٢٢٢((((.رده خود را خم كردنبيا فقط دست بر سر  كردن،
ـه و پسر عمه، پسر اهر، بي پروا آمدن زنان نزد برادرِ شوهر، شوهرِ خو   _17+ ـر {خال  پس

  . يا نامحرم ديگري}و پسر ماما كاكا
  . خواند كه آواز مي در حالي}و غيره{آب آوردن زن يا دختري از جوي يا نهر   _18+
ـران {،شنيدن راگ و موسيقي و آواز، يا رقصانيدن دختران ديدن و   _19+ ـا    ،پس ـان ي زن

                                                 

. در افغانستان از اثرات اين رسم شيعه به وجود آمده است »بلند كردن جنْده«چنانكه گفته شد رسم      )١(
  .لذا بايد متوجه بود كه هر دوي اين رسم ها بدعت مي باشد و ارتكاب آنها گناه است

بين  كه از آنجا دراظهار بندگي كردن طريقة مخصوص سالم دادن بين بعضي اقوام هندو است،      )٢(
و فقط دست را بر فرق گذاشته خم  .باشد بنابرين ممنوع ميبعضي عوام مسلمانان هند رايج گرديده است، 
   1/40 :حاشية جديده. باشد شدن، خالف سنت است، بنابرين بدعت مي
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ـرده  و تماشا كردن آنها و از رقص آنها }ددهن مردان، چنانكه در محافل عروسي انجام مي ـذت ب  ل
  .انعام دادن به آنها

ـراي      فخر   _20+ ـان ديـن را ب كردن به نسب، يا منسوب بودن خود به بزرگـي از بزرگ
  .نجات خود كافي دانستن

  . باشدطعنه زدن به كسي كه كَسري در نسبش     _21+
  . شغل و پيشة جايزي را ذليل شمردن  _ 22+
  .را بيش از حد توصيف و تمجيد كردن كسي  _ 23+
  . ..و غيره  اسراف كردن در محافل عروسي   _24+
انجام دادن امور بيهوده و رسوم كافران در مراسم عروسي، مثالً عروس و داماد را    _25+

گردن آنها، خينه كردن دست و پاي داماد، آتش بازي  لباس غيرِ شرعي پوشانيدن، گُل انداختن در
ـزد ا  كردن، به ـا  اسراف آرايش كردن، آوردن داماد در ميان خانه بين زنان و آمدن زنان ن و  و تماش

نوجوان و ساير دختران نزد داماد و خنده و مزاح آنها با او و لعب }خواهر زنِ{كردن او، آمدن خياشنه
گوش دادن،  ايشانهاي  اتاق عروس و داماد جمع شدن و به حرف بيرون ،با او، به همين صورت

ـران     ـه ديگ ـد آن را ب از سوراخ در و پنجره آنها را مخفيانه نگاه كردن و اگر چيزي را شنيدند يا ديدن
رسانيدن، همچنين افراط عروس و داماد در اظهار شرم از حركت از جاي خود، به حدي كه حتـي  

  ... نمازهاي شان نيز قضا شود و غيره
  . كردن تعيينمهر بسيار  ،از تكبر   _26+
ـره و    ؛كي از خويشانيدر هنگام غم يا وفات    _27+ ـر چه با صداي بلند گريه كردن، ب

 ، شكستاندن ظروف مورد استعمال مرده، شستن همة لباسانداختنسينة خود زدن، فغان و واويال 
هاي كه در بدن مرده بود، تا اتمام سال مرده در آن خانه تُرشي نينداختن، مجلس خوشـي در آن  

باز غم مرده را تازه }چهلم و سال ،جمعگي ،مثل سوم{تاريخ هاي مخصوص سال نگرفتن، و در
  .كردن

  . مشغول شدن زنان در زيب و زينت بيش از حد    _28+
  . سر و وضع يا زندگي ساده را عيب دانستن    _29+
  .آويختن عكس در خانه    _30+
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  . ة طال يا نقرهسرمه داني و غير ،استعمال ظروف نقره و طال مانند عطرداني    _31+
  . زنانپوشيدن }ست و تنگيا چ{باس بسيار نازكل   _32+
  .دار پوشيدنِ زنان زيورات صدا   _33+
  .پوشيدن لباس مردانه براي زنان   _34+
  . خصوصاً رفتن شان به تماشاي تعزيه يا جشن ،رفتن زنان به مجامع و محافل   _35+
  .مردان ساختن براي زنان، سر و صورت خود را مانند   _36+
  .خال زدن و خالكوبي كردن بدن  _ 37+
  .»بي بي«خصوصاً ديگچة  ،ديگچه كردن زنان   _38+

  . سحر و جادو كردن   _39+
  . خاطر زيب و زينته آويزان كردن قالين بر ديوار يا سقف ب   _40+
د رو كه به سفر مي با نامحرم در وقتي}يا مصافحه يا روبوسي كردن{بغل گيري   _41+

  }.يا در وقت مالقات{و يا از سفر مي آيد
  .سوراخ كردن گوش يا بيني پسر خُردسال به نيت زنده ماندن او  _ 42+
  . پسران را گوشواره يا زيور بيني پوشانيدن  _ 43+
ـه  پ  _ 44+ سران را لباس ابريشمي يا رنگ شده با زعفران پوشانيدن، يا پوشانيدن زيور ب

  .آنها
  .ترياك دادن به اطفال تا گريه نكنند   _45+
ـاري   }ثالًچيز حرام م{دنيخوران   _46+ ـال در بيم ـه اطف ـه  {گوشت شير يا شير آن ب ب

   .}منظور درمان
  .طور مثال استه اما آنچه در باال نوشته شد ب ،بسيار امور ديگر نيز قابل درج اند    
  

    

�+�_� 
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  رد شده استبعضي از گناهان كبيره كه سزاي سخت برآنها وا

�+�_� 

  . كسي را با خدا در چيزي شريك دانستن  _1+
ـد در     . كسي را به ناحق قتل كردن  _2+ ـيم ان ـد و عق بعضي از زنان كه اوالد نمـي آورن
. كنند تا طفل آن زن بميرد و خودشان صاحب اوالد شوند ديگري، او را جادو ميزچگيِ زن دوران 

  .اينكار نيز در حكم قتل ناحق است
  .آزار دادن پدر و مادر   _3+
ـر     مال يتيم را خوردن، مثالً بعضي   _4+ ـال و دارائـي همس ها بعد از وفات همسر بر م

  . خورند قبضه نموده حق اوالد خُردسال او را مي
  .حق دختران را از ميراث ندادن   _5+
  . زدن كسيه به اندك شبهه اي تهمت زنا ب   _6+
  .ظلم كردن   _7+
  .يعني غيبت كردن ،به بدي ياد كردنغيابش ر كسي را د   _8+
  . نا اميد شدن از رحمت خدا    _9+
  . وفا نكردن به وعدة خود   _10+
  . خيانت كردن در امانت   _11+
  .حج يا زكات ،روزه ،ترك كردن يكي از فرايض خدا مانند نماز   _12+
  .فراموش كردن قرآن مجيد بعد از ياد گرفتنش   _13+
  .خصوصاً به دروغ قسم خوردن ،گفتن دروغ   _14+
ه نام خدا، قسم خوردن به چيز ديگري، يا به اين صورت قسم خوردن كه در جز ب   _15+

  .وقت مرگ كلمه نصيبم نشود يا بي ايمان بميرم
  .سجده كردن به كس ديگري جز خدا   _16+
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  .قضا كردن نماز بدون عذر   _17+
  .يا دشمن خدا و غيره گفتن ،يا ملعون خدا ،بي ايمانخواندن مسلماني يا او را  كافر  _18+
      ))))١١١١((((.گله و شكوة كسي را از ديگري شنيدن  _19+
  .دزدي كردن   _20+
  .سود گرفتن    _21+
  .خوش شدن از گراني قيمت غله جات   _22+
  . كردن قيمت جنس، به زور پول كم دادن عينتبعد از م   _23+
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هَارَةِ +   _ كِتَاُب الط�

  

  

  

  

  نيست غسل جايز است و با كدام جايز با كدام آب، وضو و

�+�_�  

آب درياچه و ، چشمه ،رودخانه ،نهر ،، آب جويانآب بار ،}آب نَل{وضو و غسل گرفتن با :۱مسئله
  . صحيح است، چه آب آنها شيرين باشد يا شور}بحر{دريا

. شده باشد جايز نيستگرفته ها  سبزيجات يا برگ ،ن ميوهكه از فشرد وضو و غسل با آبي :۲مسئله

  . صحيح نيست نيز امثال آنهمين صورت وضو و غسل با آب تربوز و آب نيشكر و ه ب

پخته شود }جوشانيده يا{آن آن آميخته شود يا چيز ديگري در هر آبي كه چيز ديگري در :۳مسئله
 آن مي گويند بلكه نام ديگري بر نمي »آب« اكند كه اكنون در عرف مردم آن ر و آب چنان تغيير

شربت، شيره، شوربا،  ثالًم. اين صورت وضو و غسل كردن با اينگونه آب جايز نمي باشد گيرند، در
  . وضو و غسل با اينها صحيح نيستامثال آنها،  و}چاي{،عرق گل ،سركه، گالب

ليكن آن چيز را  ،داد ي آب را تغييرمزه يا بو ،آن افتاده كمي رنگ كه چيز پاكي در هر آبي :۴مسئله
  .ستا ن آب جايزآدر آب نپختند و نه در رِقّت آب فرقي پيدا شد، وضو و غسل با 

ـران در   گر مقداري ريگ در آب جاري مخلوط بودطور مثال اه ب ـاده   يا كمـي زغف آب افت
در آب افتاد، در تمام اين و يا چيز ديگري مانند آن  ،يا صابون در آب افتاد ،رنگ آب را خفيفاً تغيير داد

  . باشد ها وضو و غسل با اين آب جايز مي صورت

مزه يا بوي آب به سبب آن  ،ند و رنگديدر آب جوشاندر آب انداخته آن را را و اگر چيزي  :5مسئله
  . وضو با اين آب جايز نيستصورت ن در ايكرد،  تغيير

ز اشود و  صاف ميپاك و وبتر ند كه توسط آن چرك خديجوشاندر آب را البته اگر چيزي 
   .با آن آب جايز استگردد، در اين صورت وضو  ، آب غليظ نميشي جوشانيدن آن

 يتد، و سپس منجوشان در بعضي جاها نوعي برگ را در آب مي يتمثالً براي شستن م
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ـه آب   بالبته اگر آنقدر برگ در آ. د، اينكار عيبي ندارددهن ميغسل را با آن  ـيظ  را بجوشانند ك غل

  . جايز نمي باشدآب د، در اين صورت وضو و غسل با آن بگردان

آميخـت، در ايـن   در آب خاطر رنگ كردن پارچه يا لباس، زغفران يا رنـگ  ه كسي ب اگر :6مسئله
   .وضو گرفتن با اين آب جايز نيست صورت

جايز ا اين آب كسي شير را با آب مخلوط كرد، اگر رنگ شير بر رنگ آب غالب بود، وضو ب :۷مسئله
و اگر مقدار شير خيلي كم بود و رنگ آن در آب معلوم نمي شد، در اين صورت وضو با . نمي باشد

  . آن جايز است

كه به نجس بودن آن آب يقين  تا هنگامي كي آب يافت،انديا بياباني  يكسي در دشت اگر :۸مسئله
نكند كه شايد  اين خيال ترك هرا فقط بو وضو با آن آب . آب وضو بگيردآن د با اجازه دارپيدا نكند 

  . اين آب نجس باشد

  . موجوديت اين آب تيمم بگيرد، تيممش جايز نمي باشدبا اگر 

به سبب آن بوي بد }يا حوض{آب چاه بيفتد و}يا حوض{هاي درختان در چاه اگر برگ :۹مسئله
 تا هنگاميفقط البته . ايز استكند، بازهم وضو گرفتن با اين آب ج بدهد و رنگ و مزه اش نيز تغيير

  . رقيق باقي بماند}حوضو {كه آب چاه

  

�+ �_�  

  

ـدك  چه نجاست . جايز نمي باشدآب غسل با آن  بيفتد، وضو وكه نجاست  هر آبيدر  :۱۰مسئله ان
  . زياد باشد ياافتاده 

ـرط    نجس نمي ، آبآن ز افتادن نجاست دراالبته اگر آب جاري باشد،  ـه ش ـه  آنشود ب ك
ـر   هنگامي كه رنگ يا مزة آبير نكند، و يا مزه يا بويش تغرنگ ي ـا    به سبب نجاسـت تغيي ـرد ي ك

ـا آن درسـت   و غسل اين صورت آب جاري نيز نجس خواهد شد و وضو  بويش تبديل شد، در ب
  .  نخواهد بود

خود ببرد،  را با امثال آنكه خس و خاشاك و برگ و گويند  آب رواني را مي »آب جاري«
  . يار آهستگي نيز روان باشداگرچه به بس
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ـا دسـت از آن    :۱۱مسئله حوض بزرگي كه ده گز طول و ده گز عرض و آنقدر عمق دارد كه اگر ب
ـاري اسـت   گردمي آب بگيرند سطح زمينش بي آب ن ـة آب ج ـين  . د، اين حوض نيز به منزل چن

   )١(.دگوين مي »ده در ده«حوض را 

ـود   مشاهده نمـي سر د كه بعد از افتيدن به چشم بيفتحوض آن  اگر چنان نجاستي در ش
 ميكردن از چهار جانب اين حوض جايز  اين صورت وضو در امثال آن،، خون، شراب و درارا ثالًم

  .بخواهد اجازه دارد وضو بگيردشخص از هر جانبي كه  .باشد

ـرده،   ثالًم ،شود آن بيفتد كه به چشم سر مشاهده مي و اگر چنان نجاستي در در سگ م
نبايد وضو گرفت و جز آن جانب، از هر طرف  ،كه سگ مرده افتيده است اين صورت، از آن جانبي

  . كردوضو مي توان ديگر حوض 

د يا ده تغييررا بيفتد كه رنگ يا مزة آب  »ده در ده« البته اگر آنقدر نجاست در اين حوض
  . دبوحوض نجس خواهد  ، آبآب بوي بد بدهد، در اين صورت

هـم   گز عرض دارد، باز  4 طول و گز 25گز عرض دارد يا  5 گز طول و 20اگر حوضي :۱۲مسئله
  . باشد مي »ده در ده« به منزلة حوض

ـاران  د و آب ري نجاست افتاده بود و باران باريبر بام خانه اي مقدا :۱۳مسئله ـ   ب ـام پ ـاودان ب ائين از ن
ـ    د، درشتر از نصف بام آلوده به نجاست بو، اگر نصف بام يا بيريخت ـورت ايـن آب ن اودان اين ص

  . نجس است

  . كمتر از نصف بام آلوده به نجاست بود، اين آب ناودان پاك است و اگر

                                                 
ـاً    ه يك گز يا ذراع شرعي ب    (١) ـد، تقريب تصريح حضرت موالنا سعيد احمد پالنپوري، مفتي اعظـم هن

    5/31: مسايل وضو. است سانتي متر 46,2 معادل

ـتي،  . دباش يم سانتيمتر  62 متر و 4 ده گز معادلبنابرين  در دو ترجمة انگليسي زيورهاي بهش

   .  متر نوشته اند 5 در 5احتياطاً مساحت اين حوض را 
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از ناودان پائين  نجاست عد از تماس باو اگر نجاست در نزديك ناودان افتاده بود و آب بام ب

  . باشد ، در اين صورت اين آب نجس ميختري مي

ـه و   ، در اين صورت شخص نبايد باباشده آهسته روان اگر آب جوي آهست :۱۴مسئله ـتاب عجل  ش
  . دوباره بدستش بيايد ،ريزد كه در جوي مي يرد، تا مبادا آب استعمال شده اشوضو بگ

آب را از همان جائي بردارد كه آب استمال شده اش در  »ده در ده« حوض كسي از اگر :15مسئله
  .ريزد، اينكار جايز است آنجا مي
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ـرد، آب ، دست خود را در ظرف يطفل نابالغ كافري يا اگر :16سئلهم آن آب نجـس نمـي    داخل ك
  . دآب نجس خواهد بوآن اين صورت  در ،ست بودكه دستش آلوده به نجا معلوم شد البته اگر. شود

ين اگر آب ديگري موجود ردسال نيست، بنابرچندان اعتباري به پاكي و ناپاكي اطفال خُاما 
  .، بهتر است با آب دست خوردة اطفال خُردسال وضو نگيرندباشد
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امثال زنبور عسل و  ،گژدم ندارد مانند پشه، مگس، زنبور، ملخ، روانكه خون  جانداري اگر :۱۷مسئله
  . اين صورت آب نجس نمي شود در آب بيفتد، درآنگاه يا در خارج آب مرده  ،در آب افتاده بميرد آنها

ماهي، بقه، سنگ  ثالًباشد م آيد و هميشه در آب مي دنيا ميه ر آب بجانداري كه د هر :۱۸مسئله
ـود  با...  امثال آنهاپشت، خرچنگ و  و . مردن آنها در آب، آب نجس نمي گردد بلكه پاك خواهد ب

ـد، ايـن   جانداران اگر اين نوع  جز آب در ميان چيزي ديگري مانند سركه، شيره، شير و غيره بميرن
  . گردند يز ناپاك نمياشياء ن

 يكسان كند زندگي مي آبكه در  اي هو بقزندگي مي كند خشكي كه در  ه ايحكم بقو 
  . شود ميننجس هيچ كدام آب ز مرگ يعني ا .است
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و {آب درداراي خون باشد، زندگي داشته و خشكي كه در يكي از اقسام بقه هاي اگر اما 

  . اهد شدنجس خو}مايعات و{آن آب بميرد،}مايعات ساير

  _فايده +

ـرده را   عالمت بقة آبي اينست كه بين انگشتانش پرده اي وجود دارد و بقة خشكي اين پ
  . باشد ندارد و انگشتانش از هم جدا مي

اگر در ...  مانند مرغابيباشد در آب پيدا نشده ولي كند  در آب زندگي ميجانداري كه  هر :۱۹مسئله
ـازهم آب   در عداًنين اگر در خارج آب مرده بو همچ. شود آن آب نجس مي ،آب بميرد آب بيفتد، ب

  . گردد نجس مي

ـده   در آب بميرد و  ،آن لاثماسنگ پشت و  ،بقه ،ماهي اگر جانداري مانند :۲۰مسئله از متالشـي ش
ـد مـي  هم بپاشد و در آب مخلوط و منحل شود، بازهم اين آب پاك  ـيدن   . باش ـا نوش و آب آن ام

  . جايز نيست، ولي وضو و غسل با آن درست است استعمال آن براي غذا پختن

ـرا  شعاع  بهتر است با آبي كه مستقيماً زير :۲۱مسئله آفتاب گرم شده است وضو و غسل نگيرند، زي
رود روز مرض پيس از آن مياحتمال ب.

)١(  

  

�+ �_�  

  
ـا   هنگامي :۲۲مسئله ـا كه پوست حيوان مرده را در آفتاب خشك كنند ي ـتعمال   ب ـوادي اس را آن  م

اين صورت  كه رطوبت پوست خشك شود و از نگاهداشتن خراب نشود، در طوري دباغت بدهند
 و شكو همچنين جايز است تا آن را م .باشد آن جايز مي خواندن بر گردد و نماز پوست پاك مي

  . ساخته در آن آب نگهداري كنند غيره

  .دشو دباغت پاك مي زاحيوانات  پوست ساير وشود  نمي پاك رتهيچ صو هب خنزير پوست

  .  ستااستعمال پوست انسان و استفاده از آن گناه بسيار بزرگي 

                                                 
يعني در استعمال آن آب، گناهي يا . حكم باال با مراعات قواعد طبي بوده و حكم شرعي نمي باشد    (١)

      1/61 :حاشية جديده. ثوابي وجود ندارد
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ـا  شير و  ،پشك ،}بوزينه{شادي ،ي مانند سگاتپوست حيوان :۲۳مسئله ـال آنه ـه توسـط   ...  امث ك

 كسي اين حيوانات را بسم اهللا گفته ذبح كند، پوست آنها توسـط ايـن   شوند، اگر دباغت پاك مي
  . گردد، چه اكنون پوست آنها را دباغت كنند يا نكنند مينيز پاك  ذبح

  . يستخوردن آن جايز ن لذا ،شود پاك نمي نيزالبته گوشت اين حيوانات با ذبح 

 آب بيفتد آب نجس نمي استخوان و دندان حيوان مرده پاك است و اگر در ،شاخ، موي :۲۴مسئله

ـو خوان يا دندان آن باشد، حيوان مرده بر روي است البته اگر مقداري چربي. شود چربـي  ايـن  ن چ
  . كرد آب را نجس خواهد ،بنابرين اگر در آب بيفتد ،نجس است

ـه   :25مسئله استخوان و موي انسان پاك است ليكن استفاده از آن و استعمال آن جايز نيست بلك
  .را بايد به احترام در جائي دفن كرد آن

  

  

  

  

  احکام استعمال آب

�+�_�  

ـر  ، مزه آبي كه هر سه صفت آن يعني استعمال :۱مسئله ـرده  بو و رنگش به سبب نجاسـت تغيي  ك
 كاه«در استفاده از آن نه آب دادن حيوانات با آن جايز است و نه . است به هيچ صورتي جايز نيست

  . »گل

ـت او اگر هر سه صفت آن تغيير نكرده، در اين صورت نوشانيدن آن به حيوانات و  فاده از س
  . كرد  »گل كاه« آنرا با البته نبايد مسجد . خواهد بود خانه جايز آبپاشي و »گل كاه« آن در

ـد و   ،رودخانه ،همة مردم اجازه دارند تا از آب دريا :۲مسئله نهر و حوضي كه در زمين شخصي نباش
را از استفاده از آن منع مردم آب چاه وقف شده استفاده نمايند، و هيچ كسي حق ندارد تا از همچنين 

  . در استفاده از آن طريقه اي را اختيار نمايد كه عامة مردم ضرر ببيننديا و  ،دكن

ـوي ه نهر يا حوض ب ،رودخانه ،طور مثال شخصي از جويه ب ، گونه اي آب بكشد كه ج
ـرود ه رودخانه و يا حوض ب در . سبب آن خشك شود، و يا خوف زيرِ آب شدن زمين يا قريه اي ب
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ـذكور را   و هر. دة آب جايز نخواهد بودين طريقة استفاچناين صورت،  كس اجازه دارد تا شخص م

  . منع نمايد

ـد، در    آبحوض يا جوي  ،چشمه ،اگر چاه :۳مسئله در زميني كه ملكيت شخصي است واقـع باش
يا آب بردن جهـت   ،يا آب دادن چهارپايان ،ساير مردم را از آب خوردننمي تواند  اونيز اين صورت 

دادن باغچه يا درخت خانة  خاطر آبه ب...  ئي و يا پر كردن كوزه و مشكوضو و غسل و لباسشو
  . خويش منع كند، زيرا تمام مردم در اين آب حق دارند

سبب كثرت چهارپايان، خوف تمام شدن آب يا خراب شدن جوي و غيره اش ه البته اگر ب
  . رود، در اين صورت، اختيار دارد تا آنها را منع كند مي

ـورت     كسي و اگر ـد، در ايـن ص بخواهد ساير مردم را از رفت و آمد بر زمين خود منع كن
شود يا ني،  ز جاي ديگري به آساني رفع ميچنين اشخاص اخواهد شد كه آيا ضرورت  مالحظه

»ميل شرعي« چاه يا آب ديگري در فاصلة كمتر از يكاگر مثالً 

ـة     )١( ـين مملوك ـود و در زم موج
ـا  آنرا از  يشص ضرورتمند، بايست ضرورت خواشخاصورت، اين ، كه در اين باشدكسي واقع ن ج

  . دنرفع نماي

د، نگرد ميشود بلكه دچار تكليف  به آساني از جاي ديگري رفع نمي انش و اگر ضرورت
ـوي و   اندر اين صورت به صاحب چاه گفته خواهد شد كه يا اين ضرورتمند را به اين شرط كه ج

ـه   نكه هر مقدار آبيآآمدن و آب گرفتن را بده، و يا  ةكرد، اجاز  دنترا خراب نخواه لكـمي ه ماغير ك
  . بده آنهابه  ،يا توسط كس ديگري كشيده تد، خودنضرورت دارآنها 

البته در صورت باال، ساير مردم بدون اجازة صاحب چاه اجازه ندارند تا زمين يا باغ خويش 
  . تواند آنها را منع كند او مي. را آب بدهند

ـنه در    همچنين .علف و سبزة خودرو نيز مي باشدشامل حكم همين  همة نباتات بـي تـ
  . البته درخت تنه دار، مملوكة صاحب زمين است .حكم علف خودرو مي باشند

ـاحب   اگر :۴مسئله كسي بخواهد زمين خود را از آب چاه يا جوي شخص ديگري آب بدهد و ص
ـتالف اسـت     ؟يز است يا نيستاينكار جاآيا . دخواه چاه يا جوي از او پول مي ـئله اخ . در ايـن مس

                                                 
  5/146 :مسايل وضو. است متر 610كيلومتر ويك يك ميل شرعي مساوي     (١)
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  . مشايخ بلخ بر جواز آن فتوي داده اند

ـر  ،حوض ،مثالً كوزه يا مشك خود را از جويخود كسي كه ظرف  هر  :5مسئله چاه و غيره آب پ 

ـاحب   شكرد، اكنون او مالك اين آب است، و براي كس ديگري استفاده از اين آب بدون اجازة ص
  .  يستجايز ن

ـز  آب مالكو {استت هالككسي از تشنگي نزديك به  البته اگر ـرايش  ، ني  آب نمـي ب

ـود  ه ب. گيردب جبراًآب را  ارد تاداجازه او }، در چنين حالتدهد شرط آنكه اين آب از حاجت شديد خ
  . بايد بپردازد مالكشبازهم قيمت اين مقدار آب را به در اين صورت ليكن . بيشتر باشد شمالك

ـد  وسم گرمي در سرِ راه ها ميكه بخاطر نوشيدن مردم در م بيآ :6مسئله ـو و غسـل   گذارن ، وض
  . بي نداردـالبته اگر آب فراوان است، در اين صورت عي. ن آب جايز نيستآگرفتن با 

  . جايز مي باشدگذارند، نوشيدن آن  وضو مي رايب و آبي كه

ـاك    اگر در چاهي يكي دو پِشكل بيفتد و سالم بيرون  :۷مسئله ـورت ناپ آورده شوند، چاه در اين ص
ـا خشـك    بنمي شود، چه چاه در دشت و بيابان باشد يا در  ـد ي ين آبادي، و چه پِشكل تر شده باش

  . مانده باشد

  

  

  

  

  )١(  ل چاه هائمسا

�+�_�  

ـاه   تمام شود و از كشيدن  اگر نجاست در داخل چاه بيفتد، آب چاه نجس مي :۱مسئله ـاه، چ آب چ
  . دو صورت تمام آب چاه را بايد كشيد نجاست چه كم باشد يا زياد، در هر. پاك خواهد شد

چاه گردد و ضرورتي به شستن داخل  كه تمام آب چاه كشيده شد چاه پاك مي هنگامي
                                                 

ديده مسائل فوق درج ه جاها فراهم است و لذا نياز مبرمي ب اكثردر }آب لوله{گرچه امروزه آب نَل    (١)

  .باشدمورد ضرورت بعضي مردم مي نيز و درج آنها خالي از فايده نبوده ترجمه و شد، اما  نمي
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ـورت    . گردند خود از كشيدن تمام آب پاك ميه نيست، آنها خود بهاي آن و ديوار ـين ص ـه هم ب

د شد و نيازي نلوي كه آب چاه را توسط آن كشيده اند نيز با پاك شدن چاه پاك خواهريسمان و د
  . به شستن آنها نمي باشد

  _فایده +

اينست كه آنقدر از چاه آب بكشند كه آب آن ختم شده  »كشيدن تمام آب چاه«معناي 
  . سر انجام حتي نيم دلو را نيز پر نكند

ـا  . شود چاه افتاد، چاه نجس نمياگر فضلة كبوتر يا گنجشك در  :۲مسئله و اگر پس افكندة مرغ ي
  . باشد گردد و كشيدن تمام آب آن واجب مي مرغابي افتاد، چاه نجس مي

كرد، يا نجاست ديگري در آن افتيد، در درار اگوسفندي در چاه  يابز  ،گاو ،پشك ،اگر سگ :۳مسئله
  . اين صورت تمام آب چاه را بايد كشيد

ـة يكي از آنها در چاه افتيد و مرد، در  ،گوسفند ،بز، ناگر انسا :۴مسئله ـثَّ سگ، يا حيواني به بزرگي ج
  . اين صورت تمام آب چاه را بايد كشيد

ـاه را  يو اگر در بيرون چاه مرده بود و آنگاه در چاه افت د، بازهم حكم باال را دارد، تمام آب چ
  . بايد كشيد

ـيد،    اگر حيواني در چاه افتيد و مرد :5مسئله ـد كش و پنديد يا كفيد، در اين صورت تمام آب چاه را باي
ـ  . چه حيوان كوچك جثه باشد يا بزرگ جثه ـاه افتي ـرد و  بنابرين اگر موش يا گنجشك در چ د و م

  . ديد يا كفيد، در اين صورت تمام آب را بايد كشيدپن

ـة يكي از ، اگر موش :6مسئله ـثَّ ـوز  نها در آگنجشك يا حيواني به بزرگي ج چاه افتاده مرد ليكن هن
ـد و   دلو آب از چاه واجب مي »20«نه پنديده است و ني كفيده است، در اين صورت كشيدن باش

  . بهتر خواهد بود ،دلو آب بكشند »30«اگر

و اگر . را بايد از چاه خارج كنند و بعد از آن آب چاه را بكشند... و غيره موش نخست ليكن 
يد و با. ج نكردند و آب چاه را كشيدند، اين آب كشيدن اعتباري نداردرا خار ...و غيره  موشنخست 

  . را از چاه خارج كنند و آنگاه دوباره آب چاه را بكشند... و غيره موش  نخستز از سر، با

ـد،   كه خون روان دارد}سوسمار{ك بزرگچلپاساگر  :۷مسئله در چاه افتيده بميرد ولي نپندد و نكف
و كشيدن دل »30« دلو آب بايد از چاه كشيد و »20«}ز چاهان آ نمودنرج ابعد از خ{در اين صورت



 

+116_ 
  . بهتر خواهد بود

   .و چلپاسكي كه خون روان ندارد، آب چاه از مردنش نجس نمي شود

ـرد ولـي    اگر :۸مسئله ـة يكي از آنها در چاه افتاده بمي ـثَّ كبوتر يا مرغ يا پشك يا حيواني به بزرگي ج
ـر    »60« دلو آب واجب است و »40« ين صورت كشيدننپندد و نكفد، در ا ـيدن بهت دلو آب كش

  .خواهد بود

  

�+ �_�  

  

اگر آب . كنند مي شآب كشيدن از چاه است كه در آن چاه استعمال »معيار« همان دلوي :۹مسئله
ـد      چاه را با چنان دلوِ بزرگ ديگري كشيدند كه مقدار زيادي آب مي ـورت باي گرفـت، در ايـن ص

  . گيرد يا چهار دلو را ه اين دلو بزرگ، آب دو دلو اصلي چاه را مياب كرد كسح

ـو  آب گرفت، در اين صورت  دو دلو اصلي چاه آب ميبا اگر برابر  يعني هر دلوِ آن را دو دل
هر دلو آن آب گرفت، در اين صورت  و اگر برابر با چهار دلو اصلي چاه آب مي. آب خواهيم دانست

  . كردرا چهار دلو حساب خواهيم 

بيرون تمام آب چاه را نمي توان آن جريان اگر چاه چنان سرچشمه اي دارد  كه به سبب  :۱۰مسئله
كند، در اين صورت بايد  كشند بازهم آب ديگر جاي آن را پر مي كشيد بلكه هر قدري كه آب مي

ر كرد كه همين اكنون چقدر آب در چاه مي باشد و سپس مطابق اين تخمين، همان مقداتخمين 
   .آب را از چاه بكشند

  _فایده +

ـز   »5« يكي اينكه اگر چاه بطور مثال. هاي مختلفي دارد تخمين مقدار آب چاه صورت گ
دلو آب از چاه بكشند و آنگاه بنگرند كه آب  »100« طور مسلسله آب دارد، پس در اين صورت ب

ـه   دلو  »500« اگر يك گز آب كم شده بود، در اين صورت. چاه چقدر كم شده ـيد ك آب بايد كش
  . گردد دلو مي »500« دلو و پنچ گز آب مساوي »100« يك گز آب مساوي

صورت ديگر اينست كه توسط دو نفر مسلمان ديندار از بين كساني كه در تخمين و اندازه 
  . گيري آب مهارت دارند، مقدار آب را اندازه گيري كنند و مطابق گفتة آنها آب چاه را بكشند
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  .دلو آب از چاه بكشيد »300« باشد، در آنجا نجام دو صورت باال دشواركه ا گاهو هر

  

�+ �_�  

  

ـاه     :۱۱مسئله ـه وقـت در چ اگر موش مرده يا جانور مردة ديگري از چاه برآمد و معلوم نيست كه چ
كردند،  كفيده است، در اين صورت كساني كه از آب اين چاه وضو مي افتاده و هنوز نه پنديده و نه

ـد   ئها يك شبانه روز خود را دوباره بخوانند و همچنين لباسنمازهاي  ـته ان ي را كه با اين آب شس
  . دوباره بشويند

ـاه   و اگر حيوان مرده در چاه پنديده يا كفيده است، در اين صورت كساني كه از آب اين چ
ـاه   آب ا با البته كساني كه. گرفتند نمازهاي سه شبانه روز خويش را دوباره بخوانند وضو مي يـن چ

  . وضو نمي گرفتند نمازهاي خويش را اعاده نكنند

ـودن   فرمايند كه هر زماني بعضي از علماء ميو . اين حكم باال احتياطي است كه ناپاك ب
صحيح  نمازهاي قبل از آنوقت همه ذالچاه معلوم شد، از همان وقت چاه را ناپاك قرار خواهيم داد و 

  . ند، اينكار نيز صحيح استكسي بر اين حكم عمل ك اگر. باشند مي

ـائين  ه ب، كسي كه ضرورت به غسل دارد}يعني جنُب{اگر :۱۲مسئله خاطر يافتن دلو در آب چاه پ
ـه . و بدن و لباسش آلوده به نجاست نيست، در اين صورت آب چاه ناپاك نمي شودشد  ـين  ه ب م

ـز  ترتيب اگر كافري كه بدن و لباسش به نجاست آلوده نيست در چاه پائين شد ، در اين صورت ني
  .چاه ناپاك نخواهد شد

گردد و تمام  دو به نجاست آلوده بود، در اين صورت چاه ناپاك مي و اگر بدن يا لباس آن
  . آب چاه را بايد كشيد

معلوم نيست كه بدن و لباس آنها پاك بود يا ناپاك، در اين صورت چاه  وو اگر شك دارند 
بكشند،  دلو آب از چاه »30« يا »20« خاطر اناطمين رايبازهم باگر  ليكن. پاك قرار داده خواهد شد

  . بي نخواهد داشتـعي

اگر بز و گوسفندي يا موشي در چاه افتاده و زنده بيرون آمد، در اين صورت آب چاه پاك  :۱۳مسئله
   .ضرورتي به كشيدن آب نيست. است
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ـون    زخمي كرد و موش گريخته در ح}گربه{اگر موشي را پِشَك :۱۴مسئله ـدنش خ ـه از ب الي ك

  . جاري بود در چاه افتيد، در اين صورت نيز تمام آب چاه را بايد كشيد

برآمده گريخت و بدنش به نجاسـت  }والتت{يا كنارآبتشناب  »بد رفت« اگر موشي از :15مسئله
  . مرده آلوده بود و آنگاه در چاه افتيد، در اين صورت تمام آب چاه را بايد كشيد، چه موش زنده برآيد يا

ـيد ياگر دم موش قطع شده در چاه افت :16مسئله ـين   . د، در اين صورت تمام آب را بايد كش ـه هم ب
كه خون روان دارد قطع شده در آب چاه بيفتد، بازهم تمام آب }سوسمار{ترتيب، اگر دم چلپاسكي

  . چاه را بايد كشيد

  

�+ �_�  

  

از چاه كه چاه از افتادنش ناپاك گرديده است،  راچيزي اگر با وجود تالش بسيار نتوانستند  :۱۷مسئله
   :بيرون كنند، در اين صورت بايد ديد كه آن شي چگونه چيزي است

مثالً  ،ولي نجاست آن را آلوده كرده، اشدبمي كه خودش اصالً پاك  استاي  گونهه اگر ب
دن آب چاه فقط كشي. گردد معاف مي آنپارچة ناپاك يا توپ ناپاك، در اين صورت بيرون كردن 

  . در اين صورت كافي خواهد بود

مانند حيوان مرده يا موش  است،گونه اي است كه اصالً خودش ناپاك ه و اگر آن چيز ب
ـيده و      پس در اين صورت تا زماني...  مرده و امثال آن ـز از هـم پاش ـه آن چي كه متيقن نگردند ك

شيدن و انحالل آن متقين گرديدند، هم پا كه از يزمانو . چاه پاك نخواهد شد ،گرديده است منحل
  . پاك خواهد شد آنگاهتمام آب چاه را بكشند، چاه 

كه كشيدنش از چاه واجب است، تمام اين مقدار آب را چه يكباره بكشند يا  هر مقدار آبي :۱۸مسئله
  .شود دو صورت پاك مي در چندين مرتبه، اندك اندك، چاه در هر
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  ندارانل آب پسخوردة جائمسا

�+�_�  

شـخص   ،آب پسخوردة انسان پاك است، گرچه آب پسخوردة انسان بد دين، زن حايضه :۱مسئله
  . حال پاك است آب پسخوردة انسان در هر ،باشد در حالت نفاس يجنُب يا زن

  . به همين صورت عرق انسان نيز پاك مي باشد

ـا  )١(البته اگر دست يا دهان كسي آلوده به نجاست باشد ـرقش توسـط آن   آب ده ن و ع
  .نجاست ناپاك خواهد شد

بعد اگر ظرفي را سگ دهان بزند، در اين صورت ظرف . آب پسخوردة سگ نجس است :۲مسئله
با شستن همه پاك خواهند ...  غيره ياشود، چه ظرف گلي باشد يا فلزي  از سه بار شستن پاك مي

  . شد

ـا آب  ليكن بهتر اينست كه ظرف دهان زدة سگ را يكبار با خ اك بمالند و هفت مرتبه ب
  . بشويند تا خوب صاف و پاك شود

، }بوزينه{همچنين آب پسخوردة شير، گرگ، شادي. آب پسخوردة خوك نجس است :۳مسئله
  . روباه و ساير حيوانات درنده نجس است

ـا استعمال آن مكروه مي باشد}گربه{آب پسخوردة پِشَك :۴مسئله اگر آب ديگري . پاك است، ام
 د بود، با آب پسخوردة پشك وضو نگيريد و اگر آب ديگري ميسر نبود، در اين صورت مـي موجو

                                                 
شده باشد يا كسي شراب خورده باشد، و فوراً آب بخورد، در هر  طور مثال اگر دهان كسي خونه ب     (١)

ـاه آب    لعاب دهنو اگر بعد از شراب خوردن چند بار . دو صورت آب ناپاك خواهد شد ـده و آنگ خود را بلعي

   .بخورد، در اين صورت آب پسخورده اش نجس نمي باشد

 فَْورِ ذَلَِك فَإِن� 
َ

ِحيِح َوَمْن ُدِ�َ فُوهُ إذَا َ�َِب َ�  الص�
َ

َع ِريَقهُ ِمَرارًا َطُهرَ فَُمهُ َ�
َ
ٌَس َو-ِْن انْتَل

َ
هُ 0

اِج  وَه�
ْ
َاِج ال َذا 6ِ ال45

َ
   1/64 :جديده ةو حاشي 1/15 :فتاوي عالمگيري  .ك



 

+120_ 
  . توان با آن وضو گرفت

پولدار اسـت، در  شير يا غذا  مالك آنغذا يا چيز ديگري را دهان زد، پس اگر  ،شير ؛پِشَك :5مسئله
ـتعمال آن    عيب. و اگر فقير است، اجازه دارد آن را بخورد. اين صورت آن را نخورد ـاهي در اس و گن

  . نمي باشد، بلكه خوردن آن براي شخص فقير مكروه نيز نيست

ـه در آن اسـت    را ليسيداگر پِشك موشي را خورد و سپس فوراً ظرفي  :6مسئله ـرف و آنچ ، آن ظ
  . نجس خواهد شد

يده صاف كرده بود، در ظرف كه دهان خود را با زبانش ليس و اگر بعد از چند دقيقه هنگامي
دهان انداخت، در اين صورت ظرف و آنچه كه در آن است نجس نخواهد شد، بلكه مكروه خواهد 

  .بود
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ـروه   ميرا و گندگي  اشياي ناپاكگردد و  كه آزاد مي مرغي :۷مسئله خورد، آب پسخورده اش مك
  . كه در جائي بندش كرده اند، آب پسخورده اش مكروه نيست و مرغي. است

باشه و امثال آن مكروه است، ليكن آن پرندگان  ،خوردة پرندگان شكاري مانند بازآب پس :۸مسئله
آنهاسـت، آب   شكاري كه دست آموز شده اند و همچنين مردار نمي خورند و ني نجاستي بر منقار

  . پسخوردة آنها پاك است

ـو   ،ميشگاو، گاو ،گوسفند ،كه گوشت شان حالل است مانند بز حيواناتيپسخوردة آب  :۹مسئله آه
ـه و  ،طوطا ،پرندگاني كه گوشت شان حالل است مانند ميناپسخوردة آب و .. .  ...گنجشـك   فاخت

  . پاك است

  . آب پسخوردة اسپ نيز پاك مي باشد

كنند مانند مار، گژدم، موش، چلپاسك  آب پسخوردة جانداراني كه در خانه ها زندگي مي :۱۰مسئله
  . و امثال آنها پاك است

ـان  اگ :۱۱مسئله ر موش ناني را خورد، پس بهتر اينست كه كمي از همان قسمت موش خوردگيِ ن
  . نند و آنگاه باقيمانده را بخورنددور كرا 
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ـد،      :۱۲مسئله ـا آن مشـكوك مـي باش آب پسخوردة خر و قاطر پاك است، ليكن صحت وضو ب

م وضو بگيرد كسي جز آب پسخوردة خر يا قاطر، آب ديگري نيافت، در اين صورت ه بنابرين اگر
  .و اين شخص مختار است كه نخست وضو بگيريد يا نخست تيمم كند. و هم تيمم كند
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باشد و حيواناتي كه  كه آب پسخوردة آنها نجس است، عرق آنها نيز نجس مي حيواناتي :۱۳مسئله
  .  باشد آب پسخوردة آنها پاك است، عرق شان نيز پاك مي

 كه آب پسخوردة شان مكروه است، عرق شان نيز مكروه مـي  حيواناتيبه همين ترتيب 

  . باشد

ـتن آن واجـب نمـي    . عرق خر و قاطر پاك است اگر به لباس يا بدن كسي بخورد، شس
  . باشد، ليكن شستن بهتر خواهد بود

د، در يرا نگهداشت و پشك نزدش آمده دست و پايش را ليسـ }گربه{ككسي پِشَ اگر :۱۴مسئله
و . ده يا لعاب دهانش به آنجا رسيده، بايد بشويديجائي را كه پشك ليس هر آن شخصاين صورت 

  . مرتكب شده استرا ست و بدون شستن رهايش كرد، در اين صورت كار زشتي ـشُه اگر ن

البته اين حكم با اين شرط خواهد بود . استعمال غذا يا آب پسخوردة نامحرم مكروه است :15مسئله
و در صورت ندانستن، استعمال آن مكروه نمي . يا غذا از نامحرم استكه اين آب  كه شخص بداند

  .باشد
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  و ناپاکیمسائل پاکی 

�+�_�  

 اگر اندكي از آن بر جائيو باشد  يكي آنكه شديدتر مي. بردو قسم است}ناپاكي{نجاست :۱مسئله

 مي »نجاست غليظه«اين قسم نجاست را . گردد برسد، شستن آنجا الزم مي}از بدن يا لباس{

ـتر باشد و اين قسم نجا. گويند  مي »نجاست خفيفه« ست راو دوم نجاستي كه ناپاكي اش خفيف

  . گويند

)١(خون، :۲مسئله
سگ و پِشَك؛ گوشت  ادرارپس افگنده و  ؛انسان؛ شراب و مني درارامواد غايطه،  

پِشكل بز و  ؛گاوميش ،گاو ،قاطر ،خر ،موي و ساير اجزاي بدن آن؛ سرگين اسپ ،استخوان ،خوك
ـابي  ؛گوسفند، خالصه فضلة تمامي حيوانات ـاطر   درارا، و فضلة مرغ و مرغ ـر و ق ـة   دراراو  ،خ هم

  . ؛ همة اينها نجاست غليظه مي باشندآنها حرام است گوشتي كه جانوران

  .و مدفوع طفل شيرخوار نيز نجاست غليظه است راراد  :۳مسئله
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ـز    دراراو ، شان حرام است گوشتكه فضلة پرنده هاي  :۴مسئله ـد ب  ،حيوانات حالل گوشـت مانن
                                                 

م�  ا�ن��م�ا :فرمايد چنانكه قرآن مجيد در سورة بقره مي. خون روان حرام و نجس است      (١) ل�  ح�ر��  ك�م� يۡ ع�
ل�حْم� ة� ت� يۡ الْم�  ا
	�م� و�    173 :بقرهسورة  .ر� يۡ الْخ�نۡز�  و�

  . است و گوشت خنزير را بر شما حرام گردانيدهرا  خون الشه وخداوند بيشك؛  :ترجمه

� ح� : فرمايد مي سورة مائدهآية سوم و در  ل�  ْت م� ر� ا
	�م� ة� ت� يۡ الْم�  ك�م� يۡ ع� ردار و خون بر شما يعني م .و�

احاديثي  چون سوره مائده آخرين سورة نازل شدة قرآن مجيد است، بنابرين تمامي. حرام گردانيده شده است

  .منسوخ گرديده اند، توسط اين آيت شريف از آن مي رودپاكي خون م اهايكه 
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  . باشد اسپ نجاست خفيفه مي اررداو همچنين ...  اوميش و غيرهگ ،گاو ،گوسفند

ـناي فضلة مرغ و مرغابي، پس افگندة ساير پرنده هاي حالل گوشت مثالً :5مسئله ـث   به است

.نيز پاك است و فضلة خُفاش درارا. مينا و امثال آن پاك است ،گنجشك ،كبوتر
)١(
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بگين بود و لباس يا بدن كسي را آلوده كرد، اگر اين جاي آلوده اگر نجاست غليظه، مايع و آ :6مسئله

يك درهمشده به نجاست به اندازة 
ـر     )٣(باشد مييا كمتر از آن بود، قابل عفو )٢( و ايـن شـخص اگ

شستن آن و نماز خواندن بدون شستن، اشود، ليكن ن نمازش اداء مي ،بدون شستن آن نماز بخواند
  .مكروه و زشت است

بود، در اين صورت نماز خواندن بدون  )٢(يك درهماي نجس شده بيشتر از اندازة جو اگر     
  . شستن آنجا جايز نمي باشد

 كه جامد و سخت است، مثالً پيخال مرغ يا فضلة حيوان ديگري اي نجاست غليظه و اگر

ـا   يـك درهـم   وزنلباس يا بدن كسي را آلوده كند، در اين صورت اگر وزن آن نجاست برابر ب
)٤( 

                                                 
  .گويندمي خُفاش، شب پرك چرمي را     )١(
. ترجمة انگليسي زيورهاي بهشتي 67حاشية صفحه : استسانتي متر  3تقريباً به طول يك درهم     )٢(

  .س دار العلوم ديوبنداز موالنا رفعت قاسمي مدر 192ص: مسائل وضو  .سانتيمتر 2,75و دقيقاً مساوي با 

ـدكي     مراد     )٣( ـر حتـي ان از معاف بودن اينست كه در اين صورت فقط نماز اداء خواهد شد، ليكن اگ

  . شود و خوردن آن جايز نمي باشد نجاست در غذا بيفتد آن غذا نجس مي

ـدن كسـي    }رخون يا استفراغ دهان پ مثالً{همين صورت اگر اندكي نجاسته ب ـا ب بر دست ي

باشد، و اگر كسي آنجا را  آن نمايان است نجس مي نجاست بر جائي كه اثر در اين صورت هراصابت كرد، 

  2/2: حاشية جديده. بليسد گناهكار خواهد شد

  . است سه و نيم گراميعني تقريباً گرام   3/  402 مساوي با وزن يك درهم     )٤(

    2/322و 170و 7/69: مسائل شما و حل آنها و 3/46: احسن الفتاوي



 

+124_ 
گرچه اينكار مكروه و {.يا كمتر از آن بود، نماز بدون شستن جايز خواهد بود}تقريباً سه و نيم گرام{

  }.زشت است

ـرام {وزن يك درهم و اگر مقدار آن نجاست بيشتر از ـد، در ايـن   }تقريباً سه و نيم گ باش
  . صورت نماز خواندن بدون شستن جاي نجس شده جايز نيست

ـده،  دن كسي به نجاست خفيفه آلوده شدعضو ب قسمتي از لباس يا :۷مسئله ، اگر قسمت آلوده ش
ـد، در اين}ربع{كمتر از يك چهارم ـدار  ن صورت اي آن حصة لباس يا عضو بدن باش ـ آمق  ودگيل

  .عفو خواهد بود}قابل{

ـده   ه ب ـوده ش طور مثال، اگر آستين كسي به نجاست خفيفه آلوده شده است و قسمت آل
ـر از يـك    ستين ميآ}ربع{يك چهارم از كمتر باشد، يا دامن كسي آلوده شده و اين آلودگي كمت

ـارم آن   }قطيفة{باشد، و يا چادر چهارم دامن مي كسي آلوده شده و آلودگي آن كمتر از يـك چه
  .  عفو خواهد بود}قابل{است، در اين صورت اين مقدار آلودگي }قطيفه{چادر

ـودگي آن  قدار شده باشد و مبه نجاست خفيفه آلوده كسي به همين صورت اگر دست  آل
ـارم    ،كمتر از يك چهارم دست باشد و يا پاي آلوده شده باشد و مقدار آلودگي آن كمتر از يـك چه

  . نيز معاف خواهد بودمقدار پاي باشد، اين 

ـدار   ـر مق ـر از يـك    خالصه اينكه عضوي كه به نجاست خفيفه آلوده شده است، اگ كمت
  و اگر مقدار آلودگي آن عضو. د، اين آلودگي معاف خواهد بودآن عضو آلوده شده باش}ربع{چهارم

ـودگي   }يا بيشتر از يك چهارم آن عضو{برابر با يك چهارم آن عضو ـدار آل ـون  است، اين مق اكن
  . نماز خواندن بدون شستن آن جايز نيست. باشد معاف نبوده بلكه شستن آن واجب مي
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و نجاست خفيفه در  ،شود يفتد آن آب نيز نجس غليظ ميكه ب نجاست غليظه در هر آبي :۸مسئله

خفيفه كم باشد  گرداند، چه مقدار نجاست غليظه و كه بيفتد آن آب را نيز نجس خفيف مي هر آبي
  . يا زياد
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يـك   اگر لباسي به روغن يا تيل نجس آلوده شد و مقدار اين آلودگي گرچه كمتر از اندازة :۹مسئله

 نـافت، در ايـار يشـانتدر لباس ود، ولي يكي دو روز بعد چربي روغن ب}سانتيمتر سه يعني{درهم
  . ودگي قابل عفو استلكه مساحت آلودگي از اندازة يك درهم بيشتر نشده، اين آ صورت تا هنگامي

ولي به محض آنكه مقدار آلودگي بيشتر از اندازة يك درهم گرديد، اكنون قابل عفو نبوده 
  . بود و بدون شستن آن نماز خواندن جايز نمي باشدبلكه شستن آن واجب خواهد 
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ـين  . داردخون ماهي نجس نيست و اگر لباس يا بدن كسي را آلوده كند، حرجي ن :۱۰سئلهم به هم

  . خَسك و پشه نيز نجس نيست ،ترتيب، خون مگس

ـوند چشم ديده نميـه ه اندازة سر سوزن بوده بـه بـكار ردااگر قطرات بسيار خُرد و ريز  :۱۱مسئله  ش

دن در اين صورت واجـب  به لباس يا بدن كسي اصابت كند، اين حرجي ندارد و شستن لباس و ب
  .نخواهد بود
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ـوده  ...  شود مثالً مواد غايطه يا خون اگر لباس كسي به نجاستي كه با چشم ديده مي :۱۲مسئله آل
ـتن  . باس صاف گرددآن را آنقدر بشويد تا نجاست زايل شده و لبايد شد،  اگرچه به چندين بار شس

  . شد، لباس آنوقت پاك خواهد گرديد زايلكه نجاست  و هر زماني ،ديفتبنيز ضرورت 

  . اگر بدن كسي به نجاست آلوده شد، حكم آن نيز مانند حكم باالست

دو بار ديگر البته اگر نجاست در همان بار اول شستن پاك شد، در اين صورت شستن آن 
مستحب يك مرتبة ديگر خواهد بود، و اگر نجاست در دو بار شستن پاك گشت، شستن آن بهتر 

  . خواهد بود

  . خالصه اينكه سه بار شستن مستحب است
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گونه اي بود كه با وجود چندين بار شستن لباس و پاك شدن نجاسـت،  ه اگر نجاست ب :۱۳مسئله

اين صورت نيز لباس پاك گرديده اسـت و   از بين نرفت يا لكة آن باقي ماند، دربازهم بوي بد آن 
  } .خواهد بود اما مستحب {.زدن آن و دور كردن لكه و بد بوي آن واجب نيست و غيره صابون

را سه  ، لباس كسي را آلوده كرد، در اين صورت لباس خوددراراو اگر نجاست مايع مانند  :۱۴مسئله
و در مرتبة سوم لباس را با قوت محكم }شردبف{مرتبه بشويد و هر مرتبه بعد از شستن آن را بشپلد

  . لباس پاك نخواهد شد ،و اگر لباس را محكم نشپليد. گرديد بشپلد، لباس آنگاه پاك خواهد

ـور،    :15مسئله ـا، زي اگر نجاست مايع، اشيائي را آلوده ساخت كه شپليده نمي شوند، مانند تخت، بوري
ـا را   ا قة پاك كردن آن اشياء اينطري...  ظروف گلي يا چيني، بوتل، بوت و غيره ـار آنه ست كه يكب

ـاه  بشويند و سپس بگذارند تا چكيدن  ـار قطرات آب از آن قطع شود، آنگ ـر  ب ـويند و   ديگ آن را بش
بگذارند تا چكيدن قطرات آب از آن قطع شود، سپس بار سوم آن را بشويند و باز بگذارند تا چكيدن 

   . قطرات آب از آن باز قطع شود

  . گردند سه بار شستن به طريق مذكور پاك مي بااشياء  اينگونه
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ـر  . رست استدكه مانند آب، مايع و پاك باشد  چيزي شستن نجاست با هر :16مسئله ـابرين اگ  بن

پاك  بشويد، آن چيز}يا چاي و امثال آن{كسي نجاست را با گالب يا عرق گُل ديگري يا سركه
باشد درست  شتهشير و هر چيز ديگري كه چربي دا ،تيل ،اما شستن نجاست با روغن. خواهد شد

  . استهم ناپاك  آن چيز آلوده به نجاست، هنوز. نيست

ـر آن منـي خشـك را      :۱۷مسئله اگر بدن يا لباس به مني آلوده شده و مني خشك شده باشد، اگ
ك نشده و اگر مني هنوز خش. شود خوب ماليده بتراشند، بدن و لباس در اين صورت نيز پاك مي

  . گردد و بس است، در اين صورت فقط توسط شستن پاك مي

در اين وقت خارج شد، در اين مني استنجاء نكرده بود كه ولي نموده  ادراركسي  ليكن اگر
  . ويدشبصورت، مني از ماليدن و تراشيدن پاك نمي شود، بلكه بايد آن را 
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ـون،    به نجاستي جامد}و كفش{اگر بوت يا موزة چرمي  :۱۸مسئله ـرگين، خ مانند مواد غايطه، س

ـان    مني و امثال آن ـين چن آلوده شد و اين نجاست خشك گرديد، در اين صورت اگر آن را بر زم
ـر آن نجاسـت     . بمالند كه نجاست زايل شود، بوت و موزه پاك خواهد شد ـورت اگ ـين ص به هم

  .  شد ندخواه كنند، بوت و موزه در اين صورت نيز پاك خشك شده را بتراشند و دور

، پس اگر آن را بر زمين آنقدر بمالند تا اثري از است و اگر اين نجاست هنوز خشك نشده
  . نجاست بر بوت و موزه نماند، در اين صورت نيز بوت و موزه پاك خواهند گرديد

ـورت     درارااگر بوت و موزة چرمي به نجاستي مايع و آبگين مانند  :۱۹مسئله ـود، در ايـن ص آلوده ش
  . بايد شسته شوند. تن پاك نخواهند شدبدون شس

شوند و بس، چه با نجاست جامد آلوده شده باشد يا  لباس و بدن فقط با شستن پاك مي :۲۰مسئله
  . بدون شستن پاك نمي گردندلباس و بدن . با نجاست مايع

ني و طاليي و نقره اي، ظروف و اشياي مسي و آه تاگر آئينه، شيشه، كارد، چاقو، زيورا :۲۱مسئله
ـردن   توسـط دور آنها را مي توان به نجاست آلوده شوند، در اين صورت ...  شيشه اي و امثال آن ك

  . خاك، پاك كرد}پارچه يا{يا توسط ماليدن با ،نجاست و صاف كردن

  . باشند، در آن صورت بدون شستن پاك نخواهند شدشده  اگر اين اشياء حكّاكياما 

گونه اي خشك شد كه هيچ اثري از نجاست برآن باقي ه اد و باگر نجاست بر زميني افت :۲۲مسئله
آيد، در ايـن   شود و ني بوي نجاست از آن مي نماند، يعني نه داغ و لكة نجاست بر زمين ديده مي

ـر آن . باشد، ليكن تيمم كردن بر اين زمين جائز نيست صورت زمين پاك مي  ولي نماز خواندن ب

  . باشد جائز مي

محكم  بر روي زمين}سيمان{ي كه توسط چونه يا سمنْتئت هاها و خش حكم سنگ
ـد از   يعنـي . ندن به آساني از زمين جدا نمي شوند، نيز مانند باالسته اند و بدون كَديدرگفرش  بع

  . گردند خشك شدن و زايل شدن اثر نجاست، پاك مي

ـم  :۲۳مسئله ـين    تنْخشت هائي كه بر روي زمين فقط فرش شده اند و توسط چونه يا س ـر زم ب
.آنها را بشويندبايد ها تنها از خشك شدن پاك نمي شوند بلكه  محكم نگرديده اند، اين خشت

 )١(
   

                                                 
  2/5: حاشية جديده. گذشت تيمم بر آن جايز نخواهد بود 22سئلة اما چنانكه در م     (١)
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. شوند خشك شدن و از بين رفتن اثر نجاست پاك مي با ،كه از زمين روئيده اند گياهاني :۲۴مسئله

  . و اگر گياه ها قطع شده باشند، در اين صورت بدون شستن پاك نمي گردند

شده باشند، و آنها را در آلوده ظروف سفالي يا فلزي و امثال آنها به نجاست  ،چاقو ،اگر كارد :25مسئله
  . گردند در اين صورت نيز پاك ميآنها }از بين برودتوسط آتش اثر نجاست  و{آتش بيندازند

گرچه يسيد، آن را سه بار با زبان ل كسيو  ناپاك گرديد}مثالً خون{نجاستيدست با اگر  :26مسئله
  . است}و گناه{شود، اما ليسيدن نجاست ممنوع دست در اين صورت پاك مي

ـار   مادرش استفراغ كرد و باز پستان م خواري بر نوك پستان اگر طفل شيريا  ـه ب ادر را س
  . ، در اين صورت نيز پستان مادرش پاك خواهد شدبلعيدچوشيده 

ـ اگر ظرف گلي كه تازه ساخته شده به نج :۲۷مسئله ـذب   ه است آلوده شود و نجاست را ب ـود ج خ
كنند  گردد، بلكه آن را بايد از آب پر فقط توسط شستن پاك نمي مذكوركند، در اين صورت ظرف 

ـد و چون اثر نجاست در آب مشاهده شد، آب آن را خالي نم و  .وده و سپس باز آن را پر از آب نماين
از نجاست در آب مشاهده نشود، يعني نه رنـگ  اينكار را تا آن هنگامي ادامه بدهند كه هيچ اثري 

  . نجاست در آب ديده شود و نه بوي آن از آب احساس شود، اين ظرف آنگاه پاك خواهد گرديد

ـد   اگر :۲۸مسئله كُالل از خاك نجس ظرفي ساخت، تا وقتي كه آن ظرف خام است ناپاك خواه
ـند، پاك خواهد شد   .بود و چون آن را در كورة آتش پخت
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ـد، در اين صورت  ،شيره ،اگر عسل :۲۹مسئله ـدار  شي مذكور را با روغن مايع يا تيل نجس ش مقـ

ـد،   در ظرفي بجوشانيد و هنگاميآن مقدار آبي بيشتر از با ن يا آمساوي با  يآب كه تمام آب بخار ش
چون سه بار اينكار بخار شود، و باز به مقدار سابق آب در ظرف بريزيد و بگذاريد تا تمام آب  ديگر ارب

  . اك خواهد گرديدشي مذكور پيد، انجام دادرا 

ـاوي آن   طريقة دوم پاك سازي اين تيل و روغن مايعِ ناپاك اينست كه مقداري آب مس
كه روغن  روغن را با آن مخلوط كنيد و آنها را خوب باهم بهم زده مخلوط نمائيد، سپس هنگامي



 

+129_ 
ـد مايع يا تيل بر سر آب جمع شد، آن را ب ـاك    . رداريد و اينكار را سه بار تكرار نمائي روغـن و تيـل پ

  . خواهد گرديد

ـاني  و و اگر روغن جامد باشد، در اين صورت آب در آن انداخته بر روي آتش بگذاريد  زم

  .}و مانند باال اينكار را سه بار تكرار نمائيد{ب شد، آن را برداريدذوكه روغن 

شوئيد كه آب صاف بقدر را آن رنگ كردند، در اين صورت آن اگر لباسي را با رنگ ناپاك :۳۰مسئله
  .از آن بيايد، لباس آنگاه پاك خواهد شد، چه رنگ آن برود يا نرود
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ـز    . باشد خاكستر سرگين و پشكل و خاكستر ساير اشياي نجس، پاك مي :۳۱مسئله ـا ني و دود آنه

  . ندارد اگر خاكستر يا دود آن بر نان بنشيند، حرجي. اك استپ

هاي فرش پاك است، در اين صورت نماز ر قسمت ساياگر يك گوشة فرشي نجس و  :۳۲مسئله
  . باشد هاي پاك آن فرش جائز مي قسمتخواندن بر 

اگر زميني را سرگين ماليده باشند، آن زمين نجس است و نماز خواندن بر آن زمين جائز  :۳۳مسئله
  .ن بيندازندمگر اينكه چيزي پاك را بر باالي آ. نيست

آن و نماز خواندن  اگر زميني كه آن را سرگين ماليده اند خشك باشد، انداختن پارچة تر بر :۳۴مسئله
مقداري از خاك زمين را  آن پارچة تر درست است، ليكن اين پارچه نبايد آنقدر تر باشد كهباالي بر 
  . خود جذب كنده ب

نه بر روي زمين نجس راه رفت و نشان پايش كسي پاهاي خود را شست و آنگاه پا بره :35مسئله
  . اين صورت پاهايش نجس نخواهند شد بر روي زمين باقي ماند، در

آب  طوري تر شود كه مقداري از خاك زمين با اينه البته اگر زمين توسط آب پاهاي او ب
  . دوباره پاهايش را آلوده كند، در اين صورت پاهايش نجس خواهند گرديد ،نجس

اين ش ر به سبب عرقش نمناك شد، حكمبستنجس خوابيد و  بستركسي بر روي  اگر :36مسئله
  . ست كه لباس و بدن اين شخص ناپاك نمي باشدا
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ر آنقدر تر شود كه مقداري از نجاست از آن جدا شده لباس يا بدن شـخص  بستالبته اگر 

  . خوابيده را آلوده كرد، در اين صورت لباس يا بدن او نجس خواهد شد

سه بار آن زن نجس خينه كرد، اگر }حناي{زني يا دختري، دست و پاي خود را با خينة :۳۷ئلهمس
واجب  دور كردن رنگ خينه بر او. شوند دست و پاي خود را خوب بشويد، دست و پايش پاك مي

  . نمي باشد

ـتن    :۳۸مسئله ـرمه و شس اگر كسي با سرمة نجس، چشم خود را سرمه كرد، صاف كردن اين س
  . او واجب نمي باشد آن بر

ـتن آن     ـورت شس البته اگر سرمه انتشار يافته به بيرون چشم نيز سرايت كند، در ايـن ص
.واجب خواهد بود
 )١(

   

ـورت حسـب     :۳۹مسئله اگر كسي با روغن يا تيل ناپاك، سر يا بدن خود را چرب كرد، در ايـن ص
ه ب }يا شامپو{رشوي يا صابوناستعمال گل س. شود با سه بار شستن پاك ميسر يا بدنش قاعده، 

  }.اگرچه بهتر خواهد بود{.كردن چربي واجب نمي باشد خاطر دور

  

�+ �_�  

   
خمير را كه  قسمتدر خمير دهان زد، در اين صورت همان }بوزينه{اگر سگ يا شادي :۴۰مسئله

  . باقيماندة خمير براي خوردن درست استاستعمال . دهان زده است دور بيندازيد

ـر كـ   را آرد دهان زد، در اين صورت هر جاي آرد و اگر در  ـا ت  رده دورـكه لعاب دهان آنه

  .باشد ، باقيماندة آرد پاك ميبيندازيد

ـه   :۴۱مسئله لعاب دهان سگ نجس است و بدن سگ نجس نيست، بنابرين اگر سگي خود را ب
  . يا تر دسگ خشك باش بدن گردد، چه نمي نجس شخص اين بدن يا بمالد، لباس كسي بدن يا لباس

  . جداست شالبته اگر بدن سگ به نجاست آلوده باشد، حكم

                                                 
ـرون چشـم در وقـت        (١) زيرا شستن داخل چشم در وقت غسل يا وضو واجب نيست، اما شستن بي

  2/6: حاشية جديده. غسل يا وضو واجب مي باشد
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اگر نيكر يا زير تُنباني كسي تر بود و در اين وقت بادش خارج شد، نيكر يا زير تُنباني اش  :۴۲مسئله

  . گردد نجس نمي

ـر   :۴۳مسئله كسي لباس پاك را با لباسي كه در آب نجس تر شده بود يكجا پيچانيد و تري آن ب
ـوي آن،   س پاك نيز سرايت كرد، ليكن نه رنگ نجاست در لباس پاك مشاهده ميلبا شد و نه ب

ـا  پس  اگر اين لباس پاك آنقدر تر شده است كه از فشردن آن يكي دو قطره آب خواهد چكيد و ي
  . د، در اين صورت لباس پاك نجس گرديده استنكمي دست را در وقت فشردن تر 

  . باشد كور تر نشده باشد، در اين صورت هنوز پاك ميو اگر لباس پاك به اندازة مذ

چ ادرارو اگر لباس پاك را با لباسي كه با  ــي ـپ ند، در ايـن  ـو امثال آن تر شده باشد يكجا ب
  . گردد صورت اگر نم يا لكة نجاست بر لباس پاك مشاهده شود، لباس پاك نجس مي

ـر  و كسي مي{بود كاگر يك طرف تختة چوب نجس و طرف ديگر آن پا :۴۴مسئله  خواست ب

يا  دو نصف كرداز قُطر به توان آن را آيا تخته آنقدر ضخامت دارد كه ببايد ديد كه }آن نماز بخواند
و . نماز خواندن بر طرف پاك آن جايز خواهد بوددر اين صورت  رد،اگر تخته چنين ضخامت دا، ني

  .آن جايز نمي باشد ز خواندن بر، در اين صورت نماشتاگر تخته به اندازة مذكور ضخامت ندا

هردو اليه باهم  الية ديگر آن پاك، اگر يك الية آن نجس باشد واگر ارچة دواليه، در پ   :45مسئله
ـاهم    و اگر هر. دوخته نشده اند، نماز خواندن بر سمت الية پاك صحيح است ـه ب دو الية آن پارچ

  .اشدخواندن بر اين پارچه جايز نمي ب دوخته شده اند، نماز
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  ل پاكي و ناپاكيئاز مساديگر بعضي 

�+�_�  

ـد،   مـي  گندمبر خرمنگاه }و گندم، جهت كوبيدن آنبعد از در{را كه گاوها هنگامي :۱مسئله گردانن
يعني گندم از آن ناپاك دانسته نخواهد . ضرورتاً معاف استاين صورت كنند،  ادرارگندم  گاوها بر اگر
.شد

)١(    

گندم ناپاك خواهد بود، زيرا ضرورت  ونناككنند،  ادرارگندم  برديگري  نزماو اگر گاوها در 
  . وجود ندارد وقتنآدر 

ثناي گوشت و آنچه كه از گوشت تهيه مـي  ـبه است{سازند كافران مي كه يها وردنيخ   :۲مسئله
ـه اي      هاي آنها تا هنگامي و همچنين ظروف و لباس}كنند ـا قرين كه ناپاكي آن توسـط دليـل ي

  . مي باشدناپاك ن دانسته نشود،

ـ حرام  ي را كه گوشت شانحيوانات{غيرهچربي شير و  اشخاص، بعضي  :۳مسئله ـور  است ب ه منظ
  . صحيح نيست كاراين. دانند كنند و آن را پاك مي استعمال مي }تداوي

ـير   نمايالبته اگر طبيب ماهر ديندار، تشخيص  ـا د كه عالج مرض جز چربـي ش شـي  {ي
ـود ديگري نيست، در اين  }حرام ـيكن در  . صورت استعمال آن نزد بعضي از علماء جايز خواهد ب ل

  . نمود از بدن پاكهنگام نماز بايد آن چربي را 

ـود    گل والي :۴مسئله ـاهده نش ـاس مش ـوي  . راه معاف است به شرط آنكه اثر آن بر بدن يا لب فت
  . همين است

                                                 
(١)    غالباً هبه  د به تقسيم و هبه است، مسئله باال بدون قيد تقسيم وطهارت آن در عامة كتب فقه مقي

ي� ر� حسب قول امام محمد   وي ، زيرا نوشته شده  ه� ع�نْ اهللا� ض�
ُ

ْمُهُ  بَول
َ
� 

ُ َ
را ... غيره و  اربول حمو را مطلقاً  مَا يُوْ�

  . داند پاك مي بلويعموم  ضرورت و سببه ب

    11/7 :جديده حاشية: صاحب اعالء السننعثماني ظفر احمد 
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د زيادي ندارد، اگر گـل و  در بازار و راه ها رفت و آمكه سي كست كه ا البته احتياط در اين

ـاكي  راه الي ـده   در، بدن يا لباسش را آلوده كند، بدن و لباس خود را پاك كند، اگرچه اثر ناپ آن دي
  . نشود

ازند، آن چيز بسدود آن چيزي از باشد، بنابرين اگر  اگر نجاست را بسوزانند، دود آن پاك مي  :5مسئله
  .دزنسامي از اينگونه دود را نوشادر گويند كه  چنانچه برخي مي. پاك خواهد بود

 اپاكيشرط آنكه تري نه باشد، ب قرار گرفته است پاك مي اپاكيگَرد و غباري كه بر روي ن :6مسئله
  . آن را تر نساخته باشدو نموده ندر آن گَرد و غبار سرايت 

  . خيزد پاك است بخاري كه از نجاسات بر مي  :۷مسئله

حكـم  . گر در آنها جان دميده شده، خوردن آنها جايز نيستپاك است، ليكن ا)١(كرم ميوه
  . كرم انجير و ساير حبوبات نيز مانند حكم كرم ميوه است

ـد،   ... غيره  واد غذائي مانند گوشت و حلوا واگر م :۸مسئله فاسد شوند و بو بگيرند، ناپاك نمـي گردن
   .ليكن به سبب احتمال ضرر رساني به بدن، خوردن آنها درست نيست

  . پاك است نافة آن و عنبر مشك و  :۹مسئله

  . كه از دهان انسان در هنگام خواب مي آيد، پاك است آبي  :۱۰مسئله

حالل است پاك مي باشد، به شرط آنكه نشكسته  آن تخم گنديدة پرنده اي كه گوشت  :۱۱مسئله
.باشد

)٢(   

   .اگر مار پوست انداخت، اين پوست افتيدة مار پاك است  :۱۲مسئله

  

�+ �_�  

  
كه چيز نجسي را با آن شسته اند نجس است، چه آب دفعة اول شستن باشد يا آب  آبي :۱۳مسئله

                                                 
    1/8: حاشية جديده. نيز در اين حكم است كرم سركه و بعضي ديگر ادويه جات و     (١)

ـه  كسي در حالي نماز خواند كه چنين تخمي در جيبش بود، نمازش درسـت اسـت   و اگر     )٢( ، گرچ

  .گذشت جايز نخواهد بود 8خوردن آن چنانكه در مسئلة 
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  . يا آب دفعة سومدفعة دوم 

ـار اول    . هاي سه دفعه شستن، تفاوتي وجود دارد آبولي در ميان  ـر آب ب ـه اگ و آن اينك
  . ويند تا پاك شودشستن نجاست، لباسي را آلوده كند، آن لباس را بايد سه مرتبه بش

مرتبه  و اگر آب بار دوم شستن نجاست، لباسي را آلوده كند، در اين صورت لباس را بايد دو
يك مرتبه شستن  بابشويند تا پاك گردد، و اگر آب بار سوم شستن بود، در اين صورت لباس فقط 

  . شود پاك مي

  . آبي كه مرده را با آن شسته اند، نجس است :۱۴مسئله

كه مار  البته چنانكه گذشت هنگامي. باشد پوست مار كه هنوز بر بدنش است نجس مي :15مسئله
  . پوست انداخت، اين پوست انداخته شده اش پاك است

  . لعاب دهان انسان مرده ناپاك است :16مسئله

نجس شد و نجاسـت   )١(ة يك اليه به اندازة كمتر از مقدار معاف شده،يك طرف تكاگر  :۱۷مسئله
دو طرف از مقدار معاف شده كمتر بود ولي مجموعة  رف ديگرش نيز سرايت كرد و در هرطه آن ب
معاف  هشد، در اين صورت كمتر از مقدار معاف شده محسوب شد دو بيشتر از مقدار مذكور مي هر

  خواهد بود  

ـو  است    ه دواليهتكالبته اگر  شتر از مقدار عف و مجموعة مقدار نجس شدة هر دو اليه بـي
ـته   نجاست بدر اين صورت مي شد،  شده يشتر از مقدار عفو شده خواهد بود و پارچه نجـس دانس

  . خواهد شد

ـه   }گوسفند گاو و، بز{شير اگر در هنگام دوشيدن  :۱۸مسئله ـرگين ب يكي دو پِشكل يا مقداري س
ـه   ه خواهد شد، ب دانستهو شير پاك  بودهاندازة يكي دو پِشكل در شير بيفتد، معاف  ـرطي ك ـه  ش ب

  . آن را بيرون كنند ،محض افتادن

  . گردد ند، شير ناپاك ميـاگر در هنگام ديگري غير از وقت دوشيدن در شير بيفتو 

                                                 
و دقيقاً مساوي . است سه سانتي متر اندازةقريباً به مي باشد و يك درهم ت »يك درهم«كه برابر با     )١(
  . سانتيمتر 2,75با 

  . .س دار العلوم ديوبندموالنا رفعت قاسمي مدراز  192ص: مسائل وضو
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ـرده اسـت، در    :۱۹مسئله اگر طفل چهار يا پنچ ساله يا شخص ديوانه وضو كند، آبي كه استعمال ك
»عملآب مستَ«حكم 

  . نخواهد بود )١(

ـرط  ه كه لباس و ظروف پاك را در آن شسته اند صحيح است، ب با آبيوضو و غسل  :۲۰مسئله ش
» آب مطلـق «}فقهـي  صطالحبه ا{يعني ،»آب«آنكه آب غليظ نگرديده باشد و هنوز عرفاً آن را 

  . گويند مي

ـ  موادآن،  نندامو اگر در ظرفي يا چيزي  و آب {ندـخوردني و نوشيدني باشد و آن را شست
ـه     شرط جواز استعمال }،شستشوي آن را جمع كردند ـا غسـل اينسـت ك از اين آب براي وضو ي

ـد   }رنگ و بو ،يعني مزه{ة آباوصاف سه گان ـده باش ـاقي مان ـه   ،دو وصف آن هنوز ب يـك  گرچ
  . كرده باشد وصفش تغيير

  . كرد، در اين صورت استعمال آن براي وضو و غسل جايز نيست  تغيير باگر دو وصف آ

ـو و غسـل   اشيدر  »عملآب مستَ« استفاده از :۲۱مسئله اي خوردني و نوشيدني مكروه است و وض
  . كردن با آن جايز نيست

  .البته شستن نجاست با آب مستعمل صحيح است

   

�+ �_�  

  

ـر او واجـب    گونه شخص بي وضو با آب زمزم وضو نكند و به همين :۲۲مسئله كسي كه غسل ب
ـروه    با آب زمزم غسل نكند، و همچنين شستن اشياي نجس و  ،شده ـا آن مك ـردن ب استنجاء ك

                                                 
ـواب، از روي   در وضو گويند كه  آبي را مي »آب مستعمل«     )١( ـرب و ث بعد از شستن عضو به نيت قُ

   .ستآب مستعمل ني ،ماند و آن قطرات آب كه بر اعضاء باقي مي. ريزد عضو لغزيده بر زمين مي

    .درج است 21ة حكم آب مستعمل در مسئل  .315و  1/311 :مع رد المحتارالمختار الدر 
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   }.است خاطر احترام آب زمزمه بو اين حكم {.است

فاصلة دورتر از يك ميل شرعي واقع ه البته اگر چاره اي جز استعمال آن نباشد، مثالً آب ب
)١(است

ـتعمال   طريقو همچنين شخص قادر نيست به   ديگري طهارت بگيرد، در اين صورت اس
  . بود آب زمزم براي او جايز خواهد

كه از وضو و غسل زن باقيمانده است، نزد ما احناف صـحيح   با آبيگرچه وضو و غسل  :۲۳مسئله
ه�   است، اما نزد امام احمد ح�م� ٰ  ر�  ،مي باشدپرهيز و دوري از اختالف بهتر چونكه و  ،جايز نيست   اهللا� ت�ع�ا��
  .وضو و غسل نكند ،با آن آبمرد لذا بهتر اين است كه 

ـده  كه عذآن جاهائي با آب بهتر اين است كه  :۲۴مسئله ـازل ش ـو و  اب الهي بر مردمان آن ن ، وض
ـتالف  . در اين مسئله نيز مانند مسئلة باال اختالف وجود دارد. غسل نكنند در اينجا نيز اجتناب از اخ

  .باشد در وقت ضرورت و مجبوري، حكم آن مانند آب زمزم مي و. بهتر خواهد بود

  

�+ �_�  

  
شود، به شرط آنكه بعد از آتش، اثر نجاست در  آتش كردن در آن پاك ميبا تنور ناپاك  :25مسئله

  . آن باقي نماند

، خاك و غيره بريزند و نجاست را طوري بپوشانند كه بوي اگر بر زميني كه نجس شده :26مسئله
  . باشدين صورت قسمت باالئي خاك پاك مي نجاست از زير آن نيايد، در ا

  . را صابون بسازند، صابون پاك خواهد بود ير روغن يا چيز نجساگ  :۲۷مسئله

ـتن آن  را  جاي نيشتر زدن يا عضو ديگري  :۲۸مسئله كه از خروج خون يا ريم نجس شده و شس
و شستن آن بعد از . پاك و صاف كنند، كافي خواهد بود مرطوبرساند، اگر آن را با پارچة  ضرر مي

  . سكون درد الزم نمي باشد

ـد،  اگر رنگ نجس به بدن يا لباس كسي اصابت كند يا موي سرش را رنگ آلود ب :۲۹مسئله گردان
از كند، اگرچه رنگ آن  كه آب صاف از آن بيايد كفايت مياي اندازه در اين صورت شستن آن به 

                                                 
    5/146 :مسايل وضو. است متر 610يك كيلومتر ويك ميل شرعي مساوي     (١)
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  . بين نرود

ر يا اگبا چيزي ناپاك پيوست بدهند، آن را گذاشته  جايش اگر دندان شكسته را دوباره بر :۳۰مسئله
ـاكي  يا زخم را با چيز نو جاي آن بگذارند، ه استخوان شكسته باشد و استخوان ناپاك ديگري را ب اپ

ها بيرون كشيدن آن شي ناپاك ضروري نيست، بلكه آن ناپاكي خود پر كنند، در همة اين صورت 
  . گرديد خود پاك خواهده ب

ـدر    كناپاا چربي يتيل ، اگر نجاست چرب مانند روغن :۳۱مسئله ـد و آن را آنق ـوده كن ، چيزي را آل
گردد، اگرچه چربي آن شي ناپاك هنوزهم باقي  بشويند كه آب صاف از آن بيايد، آن چيز پاك مي

  . مانده باشد

ـاس     :۳۲مسئله ـا لب اگر چيزي نجس در آب افتاد و به سبب آن، قطرات آب باالپريده بر جسـم ي
ـر نجاسـت در    ك ميكسي اصابت كرد، در اين صورت اين قطرات آب پا باشند، به شرط آنكه اث

  . اين قطرات موجود نباشد

اگر پارچة دواليه يا پارچة پنبه اي از يك جانب نجس شود و جانب ديگرش پاك باشد،  :۳۳مسئله
  . آن جايز نخواهد بود در اين صورت تمام پارچه نجس دانسته خواهد شد و نماز بر

، جاي ايستادن و جاي هان قسمت ناپاك پارچبا اين شرط است كه هم مذكورالبته حكم 
  . دو اليه باهم دوخته شده باشند خوان باشد و همچنين هر نماز )١(سجدة

ـرف    و اگر هر ـرف، ط دو اليه باهم دوخته نباشند، در اين صورت از نجس شدن يك ط
آنكه  شرطه ديگر نجس دانسته نخواهد شد بلكه نماز خواندن بر جانب پاك آن جايز خواهد بود، ب

  .باشد كه رنگ و بوي نجاست از زير آن ظاهر نگردد}كُلُفت{الية باالئي پارچه آنقدر ضخيم

  

�+ �_�  

   
شكمبه و روده و بيرون كردن شكمش ر مرغ يا پرندة ديگري را قبل از چاك نمودن اگ :۳۴مسئله

                                                 
 مراد از جاي سجده، جائيست كه پيشاني و دو دست و دو زانو و دو پاي نمازخوان بر آن قرار مـي     (١)

  .گيرد
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ه هيچگونه پاك آن مرغ ب، ها و هندوها رواج دارند مانند آنكه امروز انگليس، اش در آب بجوشانند

  . گردد نمي

  

�+ �_�  

  

ـروه  ه كه روي يا پشت ب در حاليادرار قضاي حاجت يا  :35مسئله طرف ماهتاب و آفتاب باشد مك
ـه     ادرارحاجت و  قضايبه همين صورت . است ـروه اسـت، اگرچ در كنارة جوي و حوض نيز مك

  . نجاست در آن نيفتد

ـينند    ي كه مردم در ساية آندر زير درخت ادراربه همين صورت قضاي حاجت يا  مـي نش
ـائي   ادرارهمچنين قضاي حاجت يا  .باشد مكروه تحريمي مي ـوه دار، در ج ـه   در زير درخت مي ك

مسجد يا عيدگاه كه بوي بد  ارپايان، در نزديكيآفتاب مي نشينند، در ميان چهزير مردم در زمستان 
ـرند، در راه  ردم وضو و غسل ميكه م در جائيدر قبرستان، آن نمازگذاران را تكليف بدهد،  ـي عام گ

ـوراخ  كه باد بوي بد را به بيني مردم مي در جائيمردم،  ـرات و {رساند، و در س ـات، در  }حش حيوان
  .باشد مكروه تحريمي مي...  نزديك قافله يا مجمع مردمو ، عبور و مرور نزديك راه

نشست و برخاست }رفت و آمد و{كه مردم در جائي ادرارخالصه اينكه قضاي حاجت يا 
بطرف خود  كه نجاست با آب حركت نموده جائي تكليف مي بينند، و درادرار ا ـدارند و از نجاست ي

  .شخص بيايد، مكروه است

  

  

  

�+�_�  
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ـنجاءئمسا   ل است

�+�_�  

دست  هايش را تا بند دست نشسته است، كه دست تا زماني خواب برخاست، كسي از چون   :۱مسئله
ـه دسـت  فرو نكند، }ست،او طشت مانند سطل و لگن ظرفي در  كه{يآبآن داخل خود را در   چ

  . هايش پاك باشد يا ناپاك

دسـت   ا دست چپ گرفته برـاگر آب در ظرف كوچكي مانند آفتابه يا دوله باشد، آن را بو 
 چـپ  راست خود آب بريزد و سه بار آن را بشويد و سپس آفتابه را در دست راست گرفته بر دست

  .د آب بريزد و آن را سه مرتبه بشويدخو

ـه   و اگر آب در كوزه يا سطل است، با پياله يا ظرف كوچكي از آن آب بگيرد، ليكن متوج
اگر پياله يا ظرفي پيدا نكرد، در اين صورت با انگشتان دسـت  . نشود فروباشد تا انگشتانش در آب 

ـرد،    چپ كمي آب بكشد و تا جائي ـرو بب كه ممكن است مقدار كمي از  انگشتان خود را در آب ف
و چون دست راست شسته شد، اكنون دست راسـت  . آنگاه با اين آب دست راست خود را بشويد

  . قدري كه بخواهد داخل آب ساخته آب بكشد و دست چپ خود را بشويد خود را تا هر

آلوده به نجاست نباشد و اگر دستش  اينكار را فقط در صورتي انجام بدهد كه دستشالبته 
ـا سـطل آب    نجس بود، هرگز دست خود را داخل آب ننمايد بلكه بايد به ترتيب ديگري از كوزه ي

  . بگيرد تا آب كوزه و سطل نجس نشود

ـود را   ريزد  مثالً دستمالي را در آب داخل نمايد و آنگاه با آبي كه از دستمال مي دسـت خ
.دست خود را پاك كند ديگرية ممكنيا به هر صورت  ،بشويد

)١(
   

  . پشت يا پيش برآيد، سنت است}مخْرج{نجاستي كه از راه خروجِ نجاء كردن بعدـاست  :۲مسئله

                                                 
و در جائي كه آب . موجود نيست}لولهآب  {ه آب نَلد كشانجام خواهد  جائيهاي باال در  صورت    (١)

  .هاي باال نخواهد بود لوله موجود است ضرورتي به صورت
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از راه پشت يا پيش، اطراف مخْرج را آلوده نساخت و بنابرين خارج شدن اگر نجاست بعد   :۳مسئله

استنجاء نمود و محـل  }ا كاغذ تشنابي{شخص با آب استنجاء نكرد، بلكه با سنگ يا كلوخ پاك
كرد كه نجاست زايل شده و محل استنجاء پاك و صاف گرديد، اين نيز جايز  پاكاستنجاء را چنان 

  .اما صورت مذكوره خالف پاكيزگي و صفاي طبع است .مي باشد

اغذ ك و{ن به سنگ و كلوخديا آب كم باشد، مجبوراً اكتفاء كر البته اگر آب موجود نيست
.نيز جائز خواهد بود}بتشنا

)١(       

ـ بفقط . طريقة مخصوصي ندارد}كاغذ تشناب يا{كلوخ، استنجاء با سنگ :۴مسئله  ود ايد متوجه ب
.محل استنجاء آلوده به نجاست نشود، و محل استنجاء خوب پاك و صاف گردد طرافكه ا

)٢(    

  
�+ �_�  

  
ـناب  س{،لوخدن محل استنجاء با كنموبعد از پاك كردن و خشك   :5مسئله ـذ تش  )١( }نگ يا كاغ

ـنجاء   . با آب سنت است است

ـيشتر از   يعني به اندازة گردي داخل كف دست يك درهم اندازة ليكن اگر نجاست، جائي ب

                                                 
   .استنجاء با كاغذ تشناب جايز است     )١(

ـاوي  و  1/380 :فتاوي دار العلوم ديوبند ـه   و 108 و 105/ 2 :احسـن الفت ـاوي رحيمي  و 4/278 :فت
  189و5/181 :وضو مسايل و 1/23 :منتخبات نظام الفتاوي

ـ      )٢( ـاطر استـ  ه قول درست و مذهب مختار اينست كه نه كيفيت مخصوصي ب ـدد   ـخ ـه ع نجاء و ن

ـاكيزگي    ـقاء يعنـي پ مخصوصي براي سنگ و كلوخ در استنجاء مسنون است بلكه مقصود شرع فقط ان
  . باشد و پاكيزگي به هر طريقي كه حاصل گردد كافي خواهد بود محل خروج نجاست مي

طرق كيفيـت  ه اند، مقصود ايشان اين نيست كه عضي از فقهاء كه كيفيات استنجاء را بيان نمودب

ـاگيزگي محـل   گمددند بلكه هدف ايشان فقط بيان طريقه هاي است كه شارا بيان كرده باستنجاء  ار در پ
ـنجاء    . باشد مياست

  2/8 :حاشية جديده
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)١(را آلوده ساخته بود،}سانتيمتر »3«تقريباً {

ـد  در اين صورت شستن آنجا با آب واجب مـي   و  .باش
  . بدون شستن، نماز صحيح نخواهد بود

فقط با در اين صورت كسي و د، اشگر نجاست جاي بيشتر از مقدار مذكور را آلوده نكرده با
ـيكن خـالف   ، استنجاء نموده نماز بخواند، نمازش صحيح اسـت }يا كاغذ تشناب{كلوخ ،سنگ ل

  .باشدسنت مي 

 }بهتر است{خواست با آب استنجاء كند}تشناببعد از استعمال كلوخ يا كاغذ {كسي اگر  :6مسئله

رفته بنشيند و محل استنجاء را  والً هر دو دست خود را تا بند دست بشويد، سپس در جائي خلوتا
  . پاك شده ام ؛بگويدآنقدر بشويد كه دلش 

ـردد  اما بازهم دلش م ،كند گرچه آب بسيار مصرف مي و البته اگر كسي شكي مزاج بود ت
ـ ه محل استنجاء را سه بار ـاينست كچنين شخص اشد، حكم ـب مي ويد و بـس،  ار بشـ يا هفت ب

  . نشويد بيشتر از آن

ـا آب  ه كاغذ تشناب ب يابعد استنجاء با كلوخ {اگر كسي  :۷مسئله ـنجاء ب ـد }خاطر استـ ـاي   نتوان ج
ـزد  تا  تـايز نيسـا آب، برايش جـنجاء بـاست ه منظورخلوت و تنها بيابد، در اين صورت ب بدنش را ن

  . ديگران، چه مردان و چه زنان برهنه نمايد

ـنجاء با كلوخ يا كاغذ تش{در چنين صورتي استنجاء نكند  با آب}كافي بوده نابهمان است
ردم گناهي بزرگ نزد مردن عورت نماز بخواند، زيرا برهنه ك}وضو نموده{،نجاء با آبـو بدون است

  . است

  
�+ �_�  

  
ـاي   ،زغال. .. پِشكل و امثال آن ،نجاست مانند سرگين ،استنجاء كردن با استخوان  :۸مسئله پاره ه

                                                 
و . ترجمة انگليسي زيورهاي بهشتي 67حاشية صفحة  .است سانتيمتر 3اندازة يك درهم تقريباً      )٣(

  192ص: مسائل وضو  .سانتيمتر  2/  75 دقيقاً مساوي با
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)١(مواد غذائي و كاغذ ،خشت پخته ،شيشه ،}يعني ظروف پختة گلي{كستة كُاللش

ـين    و همچن
  . نبايد با آنها استنجاء كرد. و ممنوع استزشت استنجاء كردن با دست راست، 

  . شود اما اگر كسي با آنها استنجاء نمود، بدنش پاك مي

  . }حالت مجبوريدر جز {.ستكردن، ممنوع ا ادرارايستاده   :۹مسئله

ـوي قبله يا پشت كردن به  سوييا قضاي حاجت، رخ كردن به  ارراددر هنگام   :۱۰مسئله ـه   س قبل
  . ممنوع است

ـز   ه و قضاي حاجت شان، ب ادراراطفال كوچك در وقت  نپاي گرفت سرِ  :۱۱مسئله ـه، ني طرف قبل
  . مكروه و ممنوع است

ـده از    .ه از استنجاء درست استوضو كردن با آب باقيماند  :۱۲مسئله ـا آب باقيمان و استنجاء كردن ب
  . باشد وضو نيز درست است، اما نكردن بهتر مي

  

�+ �_�  

  
ـرود، قبـل از      بيت الخالءيا قضاي حاجت به ادرار اگر كسي بخواهد براي   :۱۳مسئله ـناب ب ـا تش ي

  : دخول به بيت الخالء بسم اهللا گفته اين دعا را بخواند

 � � ْ    ا�لل�ٰ�� ْوذ�ب�ك�  ا���� ـب�ث�  م�ن�   ا�ع� خ�
ْ
ـب�ا��ث�  و�   ال .الْخ�

 )٢(   

ـز      . و با سر برهنه داخل بيت الخالء نرود ـا چي ـترش ي ـر انگش ـول او ب و اگر نام اهللا و رس
  . را از دست بيرون كند... وديگرش نوشته يا كنده شده باشد، انگشتري 

بيت الخالء بگذارد، و در داخل بيت  همچنين در وقت دخول، اول پاي چپ خود را داخل
ح�ْمد�  د، در دل خودزه ـاگر عطس. الخالء نام خدا را بر زبان نگيرد

ْ

  ا�ل 
  بگويد و با زبان چيزي نگويد، و  هللا

                                                 
گذشت  5و  3قبالً در حاشية مسئلة نانكه مسئلة كاغذ در فوق در مورد كاغذ عادي مي باشد اما چ    (١)

  .استنجاء كردن با كاغذ تشناب جايز است

  . تو پناه مي برمه شر زنان و مردان ناپاك ب اي خداوندا از :ترجمه     )٢(

ـتّهبه روايت   1/75: جمع الفوائد    .صحاح س
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  . كندندر داخل بيت الخالء صحبت 

ـذارد و   نخست خواست خارج شود، و كه فارغ شد و هنگامي پاي راست خود را بيرون بگ
   :ة بيت الخالء بيرون آمد، اين دعا را بخواندچون از درواز

ح�ْمد�   ك� ان� ْفر� غ� 
ْ
�   ا�ل �ْي هللا� � ـ��� اْال�ذٰي  ب� ا�ذْ ه�     ا�� ْ  ع� اف�ا�� ع� .و�

 )١(  

ـده      چپدست  ،بعد از فراغت از استنجاء}و بهتر است{ ـاك مالي ـا خ ـا ب خود را بر زمين ي
.بشويد

)
 

٢(       

  

  

  

  

  حاجت ازآنها پرهيزكند اموري كه انسان درهنگام قضاي

�+�_� 

  .صحبت كردن  _۱+

  .بدون ضرورت سرفه كردن  _۲+

  .حديث يا چيز متبرّك، واندن آيتخ  _۳+

ـا    اهللاچيزي را با خود داشتن كه نام   _۴+ ـديث ي يا پيغمبر يا فرشته اي يا آيت قرآن يا ح
ـيده   مذكور در جيب باشد يا در تع يالبته اگر ش. دعائي برآن نوشته شده است ـه اي پوش ويذ يا پارچ

  .باشد، در اين صورت كراهتي نيست

  .كردن ادراربدون ضرورت خوابيده يا ايستاده قضاي حاجت يا   _5+

  . كردن ادرارتمام لباس خود را كشيده در حالت برهنه قضاي حاجت يا   _6+

  . استنجاء كردن با دست راست  _۷+

  . از تمامي امور باال بايست پرهيز نمود

                                                 
  .شكر خدائي را كه ناپاكي را از من دور كرد و مرا عافيت بخشيد. خواهم خدايا از تو مغفرت مي     )١(

  .يا دست خود را با آب و صابون بشويد     )٢(
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  نچه كه استنجاء با آن جايز نيستآ

�+�_� 

  .استخوان  _۱+

  .مواد غذائي  _۲+

  .سرگين و تمام اشياي نجس  _۳+

  . كلوخ يا سنگي كه يكبار با آن استنجاء شده است  _۴+

  .خشت پخته  _5+

  .}يعني ظروف پختة گلي{پاره هاي شكستة كُالل  _6+

  .شيشه  _۷+

  .زغال  _۸+

  .چونه   _۹+

  .آهن  _۱۰+

  .نقره  _۱۱+

  .طال و امثال آن  _۱۲+

  .با اشيائي كه نجاست را پاك نكند مانند سركه و امثال آن  _۱۳+

  .خورند مانند كاه و علف و امثال آن با اشيائي كه حيوانات مي  _۱۴+

ـرق  ،تكه ،اندك، مانند پارچهبا اشيائي كه قيمت دارد، چه قيمتش بسيار باشد يا    _15+ ع 
  .گُل و امثال آن

  .گوشت و امثال آن، استخوان ،اجزاي انسان مانند موي  _16+

  .و امثال آنمسجد يا جاروي  هخاكروب ،بورياي مسجد  _۱۷+

  .برگ درختان  _۱۸+
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.كاغذ، چه بر آن نوشته باشند يا خالي از نوشته باشد  _۱۹+

 )١(   

  .آب زمزم  _۲۰+

  .چيز ديگريتكه يا يا  ، چه آب باشدشكس ديگري بدون اجازه و رضايت با مال  _۲۱+

ـا از آن   ها يا چهارپايان و مواشيِ انسان چيز ديگري كه انسان پخته و هر ،پنبه  _۲۲+ ه
   .كنند استفاده مي

  .استنجاء كردن با تمام اينها مكروه است

  

  

  

  

  آنچه كه استنجاء با آن جايز است

�+�_� 

  .آب  _۱+

.كلوخ  _۲+
 )٢(   

  . سنگ  _۳+

  .زشبي ار}پارچة{تكة  _۴+

ـرام   ه كند، ب  كه پاك بوده نجاست را دور چيزي   و هر  _5+ ـال و داراي احت شرط آنكه م
.نباشد

 
)
 

٣(  
  

�+�_�  

                                                 
  .  مي باشدجايز  ستنجاء با كاغذ تشنابانكه گذشت اني است اما چمسئلة فوق در مورد كاغذ عاد     (١)

ـاوي   و  1/380 :فتاوي دار العلوم ديوبند ـه   و 108 و2/105 :احسـن الفت ـاوي رحيمي  و 4/278 :فت

            189و 181/ 5: مسايل وضو و 1/23 :منتخبات نظام الفتاوي

  .ر حكم كلوخ استد »كاغذ تشناب«     )٢(

  11/12 :هحاشية جديد. اينكه قدر و قيمتي نداشته باشديعني      )٣(
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  ل وضوئمسا

�+�_�  

  
  

  _طريقة وضو كردن+

�+�_�  

ـدتر از   سمته مناسب است رو ب )١(براي وضوكننده ،گرفتن در وقت وضو قبله در جاي بلن
بگويد و غاز وضو بسم اهللا آ و در ،دپريده بر او نيفت ريزد باال ميپائين كه  زمين بنشيند تا قطرات آبي

ـه ه سه بار آب در دهان خود د دست بشويد، آنگاهاي خود را سه بار تا بن اول از همه دست و  انداخت
. صاف كند هديانگشتان خود مالبا را با پارچه اي درشت يا ا ه مسواك نباشد دندان اگر. مسواك كند

كي آب به حلقـش  اندكند و اگر روزه دارد غرغره نكند، زيرا ممكن است  اگر روزه ندارد غرغره نيز
  . برودفرو 

اما كسـي  . د و با دست چپ بيني خود را پاك كندكشدر بيني خود برا سپس سه بار آب     
ـار  {سپس. فقط تا نرمة بيني خود برساند و بسآب را كه روزه دارد  ـه ب ـاي   }س ـود را از ج روي خ

بايد  رويبر تمامي  .بايد بشويد برآمدن موي سر تا زير زنخ و از يك نرمة گوش تا نرمة گوش ديگر
  . خشك بماند يشد و نبايد زير ابروانبرسآب نيز  خود ابروهاي زيرِبايد به . آب برساند

ـار    ـه ب آنگاه دست راست را سه بار به همراه آرنج بشويد و سپس دست چپ را با آرنج س
 اگر. بشويد و انگشتان دست راست را ميان انگشتان دست ديگر انداخته بين انگشتان را خالل كند

زير آن برسد و آب به آن را بايد حركت بدهد تا  ،ست داردغيره در د چلّه يا چوري و ،كسي انگشتر
  . خشك نماند

                                                 
وضو گرچه زيرا گيريم،  كننده قبل از شروع وضو در دل خود اراده كند كه براي نماز وضو مي وضو    (١)

   1/45 :حاشية جديده. اما ثواب ندارد ،درست است بدون نيت
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ها  داخل گوش. ها را مسح كند بعد از آن تمام سر را يك مرتبه مسح كند و آنگاه گوش

گردن  ،سپس با پشت انگشتان دست. شصت تها را با انگش پشت گوش را با انگشتان شهادت و
  . ندكه اينكار بدعت و ممنوع استاما گلو را مسح نك. خود را مسح نمايد

بلكه همان آبي كه از مسح سر بر  ،نيستخاطر مسح گوش ضروري ه ب تازه گرفتن بآ
  . باشد ميانگشتان باقي مانده كافي 

ـلَك {شتالنگسپس پاي راست خود را سه بار همراه با  جـاي   بشوي}ب ـار پ د و آنگاه سه ب
ـد  هر ت چپ، ميان انگشتان و با انگشت كوچك دس. بشويد شتالنگ با چپ را . دو پا را خـالل كن

  . ر انگشت كوچك پاي چپ ختم نمايدب از انگشت كوچك پاي راست شروع نمودهخالل را 

  . باشد مياين طريقة وضو 

وضو اصالً  ،كه اگر ترك شوند يا كمبودي در آنها باقي بماند ستاآن  ليكن بعضي امور در
ـور را  . باشد حاال نيز بي وضو مي ،وضو بود بالً بيه قدرست نخواهد بود و وضوكننده چنانك اين ام

  . گويند مي »فرض«

شد ليكن انجام با كه گرچه با وجود ترك آنها وضو درست مي هستآن  و بعضي امور در
ـات    اگر تاكيد بسيار نموده است و هادادن آنها ثواب دارد و شريعت بر انجام آن ـر اوق كسي آنها را اكث

  . گويند مي »سنّت« اين امور را. گردد ميگناهكار  ،ترك كند

برد و در  كننده ثواب مي كه در صورت انجام دادن آنها وضو ستاو بعضي امور در وضو 
اين امور . آنها نكرده استدادن شود و شريعت نيز تاكيدي بر انجام  صورت ترك آنها گناهكار نمي

  .دنگوي مي »مستحب«را 

   

  

  

  _فرايض  وضو  +

�+�_�  

   :در وضو فقط چهار چيز فرض است  :۱مسئله

   .شستن تمام روييكبار   _1+
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  .يكبار شستن هر دو دست با آرنج  _2+

  .سر}ربع{يكبار مسح يك چهارم  _3+

ـلَك {شتالنگيكبار شستن هر دو پاي به همراه   _4+ جب{.  

ـا   . ندباش ميفرايض وضو فقط همين چهار  ـائي از آنه ـه  اگر يكي از آنها ترك شود يا ج ب
  . دبونخواهد  يحوضو صح ،اندازة تار موي خشك بماند

  

  

  

  _سنت هاي  وضو   +

�+�_�  

  :سنت هاي وضو حسب ذيل است  :۲مسئله

  .دو دست را نخست تا بند دست شستن هر  _1+

  . بسم اهللا الرحمن الرحيم گفتن  _2+

  .غرغره كردن  _3+

  .آب در بيني انداختن  _4+

  .مسواك كردن  _5+

  .سر را مسح كردنتمام   _7+

  .هر عضو را سه سه بار شستن  _7+

  .ها مسح كردن گوش  _8+
  . ها و پاها خالل كردن انگشتان دست  _9+

  .همه مستحب اند ،باشند و ساير امور باقيمانده در وضو اينها همه سنت هاي وضو مي

  

�+ �_�  

  

ـ  ،كه شستن آنها فرض است شسته شوند يكه اين چهار عضو هنگامي :۳مسئله ح ـوضو صحي
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  . صد و نيت وضو را داشته باشد يا نداشته باشدكننده ق باشد، چه وضو مي

يا زير باران تيز  ،تدـيا در حوض بيف ،بر تمام بدن خود آب بيندازدمثالً كسي وضو نكند ولي          
 ،باشد ها درست مي ايستاده شده و تمام اعضاي وضويش شسته شوند، وضو در تمام اين صورت

  . ن او ثواب وضو را نخواهد يافتليك

كسي برعكس ترتيب باال وضو  طريقة مسنون وضو همانست كه در باال گفته شد و اگر :۴مسئله
ـويد  ـاز روي  ،بگيرد، مثالً اول پاهاي خود را بشويد، باز مسح كند، باز دو دست خود را بش ـود را   ب خ

گرچه وضو  ،باشد وضو بگيرد كه خالف ترتيب مسنون هاي مختلف ديگر بشويد، و يا به صورت
ـاه در آن    يست، اما وضو موافق طريقة سنت نخواهد بود ها جايز در تمام اين صورت ـوف گن و خ

  . رفت دخواه

ـا خـالف    ،گرچه وضو درست است، كسي دست چپ يا پاي چپ را اوالً بشويد و اگر :5مسئله ام
  . باشد مستحب مي

ـو    در شستن عضو ديگر آنقدر تاخيرنبايد ، در وضو بعد از شستن يك عضو :6مسئله ـه عض كرد ك
.بايد شست يلقببلكه عضو بعدي را قبل از خشك شدن عضوِ  ،قبلي خشك شود

)١(
   

ـا   ،خشك شد و آنگاه شخص عضو دوم را شست وضو درست است يلقبو اگر عضو  ام
  . باشد خالف سنت مي

ـيچ    در وقت شستن هر عضو، اين نيز سنت است كه بر آن عضو دست :۷مسئله ـا ه ماليده شود ت
.جائي از آن عضو خشك نماند و آب به همه جاي آن برسد

)
 

٢(   

  . تر استهقبل از رسيدن وقت نماز، مستحب و ب ،آمادگي براي وضو و نماز :۸مسئله

ـا  كمك كس ديگري  نباشد انسان بايد خود وضو كند و از كه مجبوري تا وقتي :۹مسئله نخواهد ت
وضوكردن از سخنان دنيوي پرهيز كند، بلكه هنگام شستن هر عضو و در وقت . بريزدآب برايش 

                                                 
 و اگر. خشك شود يلقبكننده در شستن عضو بعدي قصداً آنقدر تاخير نكند كه عضو  يعني وضو     (١)

  . مشمول حكم باال نيستهوا زود خشك شد، اين  عضو اول به سبب شدت باد يا گرمي

ـردي   خصوصا در مو    )٢( سم سرما و زمستان بايد بيشتر متوجه بود، زيرا خشكي پوست در موسـم س
   .دهد بيشتر رو مي
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  .كلمه بخواند بسم اهللا و

آب را هم  باز ،در لب دريا هم باشدوضو كننده  رگحتي ازياد باشد بلكه آب  كههر اندازه به 
كند كه در خوب شستن اعضاي وضو كم آب مصرف از ضرورت مصرف نكند و ني آنقدر بيشتر 

، آب را با شدت ويدر وقت شستن ر .شويدنرا بيشتر از سه بار  يعضو يچو ه. دگرد دچار مشكل
ف كرده پاشان بسازدبه روي خود نزند و نه آب را پ .  

زيرا تمام اين امور  ،بنددنها و دهان خود را محكم  همچنين در وقت شستن روي، چشم
كرد و در نتيجه جائي از  دها و دهان خود را محكم بن كسي چشم و اگر. باشد ممنوع مي مكروه و

ـو  ه يا لب او خشك ماند و يا آب ب}مژه{لكپِ ـيد، وض ـورت    يشگوشة چشمش نرس در ايـن ص
  . باشد صحيح نمي

  
�+ �_�  

  
ـه  حتي بدون حركت دادن آنها و  ندگشاده بود انگشتري، چلّه، چوري يا دستبند، اگر :۱۰مسئله آب ب
  . باشد ميرسيد، بازهم حركت دادن آنها مستحب  مي هازير آن

 در ،آب به زير آنها برسد آنها رود بدون حركت دادن كه گمان نمي اگر آنقدر تنگ بودندو 

  . واجب و ضروري است هاب به زير آنو رسانيدن آ هااين صورت حركت دادن آن

گشاده است،  زنان نيز حكم باال را دارد كه اگر سوراخ آن}گُل بينيِ ميخك يا{بيني زيور
آب ش تنگ است و بدون حركت دادن آنسوراخ  و اگر .باشد ستحب ميبيني مزيور حركت دادن 
ـه  زيور بيني اين صورت حركت دادن  رسد، در به آنجا نمي ـوراخ آن و رساندن آب ب ـام   س در هنگ

  .  باشد شستن روي، واجب مي

ـد و آب در   كرد و كسي خمير مي اگر :۱۱مسئله كمي خمير در ناخن هايش باقي مانده خشك ش
ـامي . ضو به زير آن خمير نرسيد، وضويش صحيح نمي باشدوقت و ـه    در اين صورت هنگ ـه ب ك

ـازي     . بر آنجا آب بريزد ند وك خمير را دور ،يادش آمد ـدام نم ـا ك ـه آنج و اگر قبل از آب رسانيدن ب
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.آن نماز را دوباره از سر بخواند ،خوانده است

)١(
    

»زرك«اگر زني  :۱۲مسئله
)٢(

ود و در وقت وضو فقط آب را بر روي خود انداخت بر پيشاني خود زده ب 
ها  اين صورت وضويش درست نمي باشد بلكه تمام زرك جاي خود ماندند، در ها بر ليكن زرك

  . از پيشاني دور ساخته سپس روي خود را بشويدبايد را 

� ا� سورة  ،پايان رسيده چون وضو ب :۱۳مسئله لْن�اا�  ان�   :ندو اين دعا را بخوا )٣( نْز�

» ْ �  اْجع�لْـ�� � �اب�ْرت�  م�ن�  ا�لل�ٰ � و� ْ   الت�ـ� يْن�   م�ن�   و� اْجع�لْ�� ـر� ه�� ْ اْجع�  و�  الْم�ت�ط� ـْلـ�� ـ ك� اد� ب�ـْن ع�  م� �  و�  ْرت� ح� ال� الص�
ْ اْجع�  �  ن�  م� لْ�� � ل�يۡ  ْوٌف خ� ال�  يْن� ا�� ْ ع� �   ».ْون� ن� ْحز� ْم ي� ه�  ال�  و�  

ـردان   گان و از پاكانكنند مرا از توبه! يا الهي :ترجمه ـرا از   ،و از بندگان نيكـت بگ ـز م  و ني

  . و ني غمگين خواهند بود ،كه در دو جهان، نه خوفي دارند كساني بگردان

.بهتر اينست كه بعد از فراغت از وضو دو ركعت نماز خوانده شود :۱۴مسئله
ـه  را  نمازي )٤(  د از بعـ ك

� ح� ت�  شود خوانده مي وضو   .ه استوارد شددر احاديث شريف ثواب زيادي برآن  .دگوين مي ْو ض� الْو�  ة� ي�

                                                 
  . كنند نيز در حكم باالست كه زنان استعمال مي »نگ ناخنر«     (١)

اگر زني رنگ ناخن زده بود و سپس وضو گرفت، وضويش درست نمي باشد، او بايد رنگ ناخن 
ـاخن،   . هاي خود آب بريزد پاك كرده سپس بر ناخن نخسترا  و اگر قبل از آب رسانيدن به زير رنـگ ن

  . بخواند از سرآن نماز را  ،خوانده باشد نمازي را

ـد   و 1/334: فتاوي مفتي محمود و 27و1/26 :احسن الفتاوي  و 94و1/93 :مسايل فقهـي جدي
  88و 5/87 :مسايل وضو و  77و 76و 75و 2/74 و 1/43 :مسايل شما و حل آنها

)٢(     »كزـره اي   پاره هاي بسيار كوچك پالستيكي يا كاغذي اند كه به رنگ: »ر و هاي طالئي و نق
ـد  و زنان خصوصاً عروسان پيشاني خود را با آن مـي  زندسامي به اشكال دايره اي يا ستاره اي غيره  . آراين

  .گردد زرك مانع رسيدن آب به پوست پيشاني مي

� ا� كسي بعد از وضو يكبار سورة  هر ؛در حديث شريف وارد است     )٣( ـاا�  ان� ـديقين    نْز�لْن� ـد او از ص را بخوان
   .يعني ثواب فراواني بدست مي آورد. خواهد بود

 رَ ن قَ مَ 
َ
َ زَ ا أنْ إن� : هِ وئِ ُض وُ   إثرِ ِ�  أ

ْ
ْ ِ�  اهُ 	

َ

  

َ
  ةِ ل

ْ
 رَ قَ  نْ مَ ، وَ ْ�َ قِ يْ د الص  نَ مِ  �نَ  ةً دَ احِ وَ  رِ دْ قَ ال

َ
 ْ�ِ يَ ر� ا مَ هَ أ

 رَ قَ  نْ مَ ، وَ ءِ آدهَ الش�  انِ وَ يْ  دِ ِ�  �نَ 
َ
 ا ثَ هَ أ

ً
�ْ  اهللاُ  هُ ُ�ُ َ�ْ  الثاَ َ�َ  

َ ْ
   26090 حديث :كنز العمال  .اءِ يَ بِ نْ األ

    1/48 :حاشية جديده. نباشدنماز به شرط اينكه اوقات مكروه      )٤(
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�+ �_�  

  

ـوز    اگر :15مسئله ـيد و هن كسي در وقت يك نماز وضو گرفته بود و حاال وقت نماز ديگري فرا رس
ـو   وضويش نشكسته است، نماز خواندن با همان وضوي قبلي برايش جايز است، و اگر دوباره وض

  .كند ثواب فراواني كسب مي ،كند

ـو      ا وقتيتآن وضو هنوز نشكسته است،  گرفت و كسي وضو اگر :16لهمسئ ـه توسـط ايـن وض ك
  . وضوي جديد گرفتن برايش مكروه و ممنوع است ،ه استداعبادتي را انجام ند

ـا      وضو}بدن شستن{كسي در وقت غسل پس اگر ـد، ب ـاز آم گرفت و اكنون وقـت نم
البته اگر حد اقل دو . نبايد بگيرد يديدهمان وضو بايد نماز بخواند و بدون شكستن آن، وضوي ج

، در اين صورت وضوي جديد گرفتن نه تنها عيبي ندارد بلكه بودركعت نماز توسط آن وضو خوانده 
  . ثواب نيز دارد

 ردنروغن يا دوائي گذاشتند و بيرون ك ،مومدر كفيدگي، اگر دست و پاي كسي كفيد و  :۱۷مسئله
ـر   خارجبدون اجازه دارد او ، درسان مي ضرر}از محل كفيدگي و تركيدگي{آن دوا كردن آن، آب ب

  . باشد درست مي شوضوي ،آنجا بريزد

ـري از   كسي  يپا}اشنةپ{كُريكردن،  هنگام وضو اگر :۱۸مسئله ـاي ديگ ـاي  يا ج ـدن اعض  شب
ـورت فقـط     خشك ماند و بعد فراغت از وضو مشاهده كرد كه فالن جا خشك مانده، در ايـن ص

  .آن آب بريزد كند بلكه بايد بر ن كفايت نميبر آتر  دستكشيدن 

  

�+ �_�  

  
ـه  دست و پايش اگر آبله اي در دست و پاي كسي برآمده يا  :۱۹مسئله چنان مرضي دارد كه آب ب

ـر آن    د بلكه در هنگام وضو فقط دستين صورت بر آنجا آب نريزا ساند، درر آن ضرر مي ـر را ب ت
  . گويند مي »مسح«را اينكار  .بكشد
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  .كند رساند، در اين صورت مسح نيز نكند، همانطور رهايش ر مسح نيز ضرر ميو اگ

  

  

  
  _مسح بر پانسمان و پالستر  +

�+�_�  

 يا اينكه باز ،رساند ضرر مي مسح كردن زخم سمان كرده اند و بازكردن وناگر زخمي را پا :۲۰مسئله

   .ستا سمان جايزنپا وير دن بركراين صورت مسح  در ،كردن زخم خيلي تكليف داردو بسته 

كرده بر زخم  سمان را بازناـپ. سمان جايز نيستن، مسح كردن بر پامذكوره در غير صورت
  . مسح كردبايد 

 كرده جز زخم سمان را بازنپا توان مي گراسمان، تمامش زخم نيست، نكه زير پا در صورتي :۲۱مسئله

  . كرده جز زخم، همه جاي آن را بشويد سمان را بازنپابايد اين صورت  در ،آن را شست جاهاي بقية

د، نـ سمان بايد مسح كنتمام پا رويكرد، در اين صورت بر  سمان را بازنو اگر نمي توان پا
  . كه زخم نيست كه زخم است و چه بر جائي چه بر جائي

 مي »هرَجبِي«كه آن را {در هنگام استخوان شكستگي، استخوان شكسته را با چند چوب :۲۲مسئله

 چوب كرد، جايز است بر همان توان آن را باز است كه اگر نمي اينحكم آن نيز  .مي بندند}دگوين

.مسح كنند}جبِيرَه{ها
)١(     

سمان اينست كه بر تمام آن مسـح  نو پا}پالستريعني {هرَبهترين صورت مسح بر جبِي :۲۳مسئله
فش مسح كرد، اين صورت كسي نتوانست بر تمامش مسح كند و فقط بر بيشتر از نص و اگر. شود

  .  نيز درست است

  .  كند، اين صورت مسح جايز نيست كمتر از نيم آن مسح كسي فقط بر نيم آن يا اگر ليو

شده بيفتد و زخم هنوز سالم نشده است، در اين  سمان بازنيا پا}پالستريعني {جبِيرَه اگر :۲۴مسئله
                                                 

  . مي باشد جبِيرَهپالستر امروزه نيز در حكم      (١)

     97و  1/96 :مسايل فقهي جديد و 63و 2/62: احسن الفتاوي و 44و 1/43 :الفتاويمنتخبات نظام 
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ـه مسـح     ،م باقي وكافي استه صورت آن را دوباره ببنديد و همان مسح قبلي هنوز ـرورتي ب ض

  . جديد نمي باشد

ـدارد، در  نسالم شده است كه اكنون ضرورتي به بستن يا پاگونه اي ه بو اگر زخم  سمان ن
بشوئيد، اعادة اكنون همان مقدارِ عضو را كه مسح كرده بوديد . اين صورت مسح از بين رفته است

  .ستتمام وضو ضروري ني

  

  

  

  

  شكننده هاي وضو

�+�_�  

ـر  . شكندكه از طرف پشت برآيد مي  و باديدرار ا ،مواد غايطهوضو از خروج  :۱مسئله ـاد اگ از  البته ب
  . نمي شكنداز آن دهد، وضو  طرف پيش برآيد چنانكه گاهگاهي در بيماري رخ مي

  . وضو از آن مي شكند ،پيش يا پس خارج شودرج خْاز م...  كرم يا سنگي و اگر

زخم افتاد از يا توته اي گوشت  ،يا گوش كسي كرم برآمد شخم دارد و از زخمكسي ز اگر :۲مسئله
  . ولي خون نيامد، وضو در اين صورت نمي شكند

ـاري   ي از بدنش جراحت برداشت وئيا خون بيني شد يا جا )١(كسي نيشتر زد اگر :۳مسئله خون ج
ـورت و يا خون يا ريم از زخم يا آبله اش يا از جاي ديگر بدنش روا ،شد ـا   ن شد، در تمام اين ص ه

  . وضويش مي شكند

مين ه به. تباقيسدر اين صورت وضويش  البته اگر خون يا ريم از جاي زخم تجاوز نكرد،
ـد،   دست در  }يا چيز نوك تيزي{گونه اگر سوزن ـاري نش كسي فرو رفت و خون برآمد ليكن ج

  . شكند ميوضو  ،خون جاري شوداندكي هم نكه آنمي شكند، ولي به محض  يشوضو

                                                 
   .مي شكندوضو نيز غيره آمپول و رفتن و خون كشيدن توسط پِچكاري و از خون گ     (١)

   2/27: احسن الفتاوي
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اين صورت  آن برآمد، وضويش در كسي بيني خود را فيش كرد و لخته هاي خون از اگر :۴مسئله

  . جاري گرددو  هخارج شدكه خون  شكند وضو همانوقتي مي. نشكسته است

ـون   و كرد كسي انگشت خود را در بيني خود داخل بنابرين اگر          چون آن را بيرون نمود اثر خ
ولـي   شته استنشاني بر انگشت گذافقط نقدر است كه آليكن خون  ،مشاهده كرد شرا بر انگشت
  . گردد، وضويش در اين صورت نمي شكند جاري نمي

ـد و   :5مسئله اگر در چشم كسي دانه يا آبله اي بود و ناگهان كفيد يا اينكه خود شخص آن را كفاني
، در اين صورت گرديددود چشم خارج ندانه يا آبله گرچه در داخل چشم منتشر شد ولي از ح آب آن

  . وضويش نشكسته است

  . شكند اين صورت وضويش مي در ،و اگر آبش از حدود چشم خارج شد

كه خون و ريـم آن   مين ترتيب اگر دانه اي در داخل گوش باشد و بكفد، تا هنگاميه به
ـو   ،رض نيستكه رسانيدن آب به آنجا در غسل فقرار دارد در داخل سوراخ گوش در آنجائي  وض

 آب به آنجا در غسل فرض است رسيد كه رسانيدن جائيه كه خون يا ريم ب و هنگامي. نمي شكند

  . وضو مي شكند

ـد  اگر :6مسئله ولـي آن   ،كسي پوست روي دانه يا آبلة خود را كفاند و زير آن خون يا ريم ظاهر ش
ـورت نمـي     و درخون يا ريم در جاي خود ايستاده است و به هيچ طرف جاري نشد، وض ايـن ص

  . وضو مي شكند ،دوو به محض آنكه جاري ش. شكند

 كه خون يا ريم در داخل آن زخـم مـي   دانه يا زخم بدن كسي عميق است، تا وقتياگر  :۷مسئله

  .  ، وضوي اين شخص نمي شكندخارج و جاري نشدهباشد و 

ـا   ديگري كسخص يا خود شارج نشد بلكه خاز دانه يا زخم خود به خود  ،خون اگر :۸مسئله دانه ي
ـو    در اين صورت نيز هنگامي ،كردآن را خارج زخم را فشار داده  ـود، وض كه خون يا ريم جاري ش

  . شكند مي

ـرد و   :۹مسئله اگر از زخم كسي كمي خون آمد و اين شخص آن را با خاك يا پارچه اي خشك ك
بار تكرار  همين ترتيب چندينباز كمي خون آمد و باز اين شخص آن را خشك كرد و اينكار را به 

  :كند اكنون خودش بايد غَور نمود تا خون جاري نشود،

كرد خون جاري مـي   آمده كه اگر خشكش نميخون رسد كه آنقدر  مياگر به نظرش 
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ـرد   كه اگر پاكش هم نمـي  و اگر به نظرش رسيد. اين صورت وضويش شكسته است شد، در ك
  . ورت وضويش نشكسته استآنقدر نبود كه جاري شود، در اين صخون 

، اگر مقدار خون در تُف كمتر بود و رنگ تُف مائل كردده را مشاهخون  خوددر تُف كسي  :۱۰مسئله
  . نشكسته استدر اين صورت  يشبود، وضو ييا زرد يبه سفيد

ـورت   بود و رنگ تُ شفخون بيشتر يا مساوي تُ و اگر ف مايل به سرخي بود، در ايـن ص
  . شكسته است يشوضو

هاي  و يا دندان ،مشاهده كردبر آن اثرِ خون را  گاهآن د وچك زبا دندان كسي چيزي را  اگر :۱۱مسئله
نمي  شاهدهم شفليكن رنگ خون در تُ به نظر آمد،د و در خالل سرخي خون نموخود را خالل 

  . در اين صورت نمي شكند يششد، وضو

يد كه اگر آن را از بين دو نصف كنند خون كسي به اندازه اي خون مك از}زالو{اگر جوك :۱۲مسئله
.شخص شكسته استاين د، در اين صورت وضوي وش جاري مي

)١(     

  . وضويش در اين صورت نشكسته است ،و اگر خون كمي مكيده باشد

  .و اگر پشه يا خَسك خون بمكد، وضو از آن نمي شكند

  

�+ �_�  

  
. ا مي شـكند روضو  ،د، اين ريم نجس استمي آيريم ز آن اد و دارگوش كسي درد  اگر :۱۳مسئله

  .اگرچه دانه يا آبله اي در داخل گوش نيز ديده نشود

جائي برسد كه ه از سوراخ گوش ببعد از خروج كه اين ريم شكند  ميشرطي ه بوضو البته 
  . در وقت غسل فرض است جاشستن آن

  . شكند مياز آن مي آيد، وضو ريم كند و  اگر ناف كسي درد مي صورتبه همين 

يد، مي آكند و خارش دارد و آب و اشك  مي هاي كسي درد به همين ترتيب اگر چشم
                                                 

   .شكند غيره نيز ميآمپول و وضو از خون گرفتن و خون كشيدن توسط پِچكاري و چنانكه گذشت     (١)

   2/27: احسن الفتاوي
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نمـي  اشك از آمدن وضو كند و نه خارش دارد،  ها نه درد مي و اگر چشم. شكند وضو از آن مي

.شكند
)١(   

 و. اگر از پستان زني آب مي آيد و درد هم دارد، آن آب نجس است و وضو را مي شكند :۱۴مسئله
  .بنابرين وضو را نيز نمي شكند ،اگر درد ندارد، آن آب نجس نيست

  
�+ �_�  

  
. وضو از آن مي شكند ،كسي غذا يا آب يا زرداب استفراغ كرد، اگر به اندازة پري دهان بود :15مسئله

  . نمي شكندرا وضو  ،كمتر از پري دهان بود و اگر

  . اغ را در دهان نگاه داشتمراد از پري دهان اينست كه به مشكل بتوان استفر

در اين صورت وضويش نمي شكند، چه به پري دهان  ،فقط بلغم استفراغ كندكسي اگر 
  . باشد يا كمتر از آن

ـال و  د، اگرنخون استفراغ ككسي  و اگر ـورت مـي   باشد، وضو در روانخون سي  اين ص

ـورت   ز آن، وضويش در هرچه كم باشد و چه زياد، چه به پري دهان باشد و چه كمتر ا ،شكند ص
  . مي شكند

استفراغ كند و اين استفراغ به پري دهان باشد، وضويش در خون لخته لخته  كسي و اگر
  . وضويش نمي شكند ،كمتر از پري دهان باشد و اگر. اين صورت مي شكند

ـر  چندكم كم كسي  :16مسئله ـان  بار استفراغ كرد كه اگر همة آنها يكجا مي آمد به اندازة پ ي ده
وضويش  ،بود »دل بدي« ها يك كه اگر سبب همة اين استفراغ اين صورت بايد ديد شد، در مي
  . سته استاين صورت شك در

                                                 
ـبب  . اگر ريم يا آب يا اشك به سبب بيماري چشم باشد، وضو را مي شكند     )١( و اگر آب چشم به س

   1/51 :حاشية جديده. ريزش و سرماخوردگي باشد، وضو را نمي شكند

  . آيد نمي شكند از چشم و بيني مي »ريزش و سرماخوردگي«وضو از آبي كه در هنگام  :مسئله

   102 و 5/97 :مسايل وضو و 2/21 :احسن الفتاوي و1/135 :فتاوي دار العلوم ديوبند
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ـاه دل     قبلي باقي نماند بلكه از بين رفته و شخص سرِ »دل بدي«و اگر  ـد و آنگ ـال آم ح

ين رفت و شخص كمي استفراغ كرد و سپس اين دل بدي نيز از ب وي بازبديِ دوم شروع شد و 
حال آمد و سپس دل بدي سوم آغاز شد و باز اندكي استفراغ كرد، در اين صورت وضوي اين  سرِ

  . شخص نمي شكند

  
�+ �_�  

  
خواب رفت و چنان ه خواب رفت يا بر چيزي تكيه زده نشسته به كشيده ب كسي دراز اگر :۱۷مسئله

  . شكسته استوضويش  ،مي افتاد ،كرده بودنغرق خواب شد كه اگر تكيه 

ـويش در    هنشست }و قيام قعده{ و اگر در داخل نماز در حالت ـرد، وض يا ايستاده خوابش ب
  . اين صورت نمي شكند

.شكند وضويش مي ،در حالت سجده خوابش برد »زني«و اگر 
)١(    

دو زانو طوري نشسته بود كه سرينش را باالي پاهايش گذاشته  ،كسي در خارج نماز اگر :۱۸مسئله
  . ديوار يا چيز ديگري تكيه نكرده بود و خوابش برد، وضويش در اين صورت نمي شكند هو ب

كه پائين افتاد، اگر به محـض   غلبه كرد اوبر چنان خواب ناگهان  وشخصي نشسته بود  :۱۹مسئله
  . دن فوراً از خواب بيدار شد، در اين صورت وضويش نشكسته استاافت

  . ، وضويش در اين صورت شكسته استكمي بعد از افتيدن بيدار شد و اگر

ـويش    تكان تكان ميبه سبب غلبة خواب و اگر در حالت نشسته  ـاد، وض خورد ولي نيفت
  .  باقيست

كسي دچار بيهوشي شد يا به سبب جنون عقلش را از دست داد، گرچه اين بيهوشي  اگر :۲۰مسئله
                                                 

  . است »زنان«در باال مذكور شد مخصوص چنانكه  اين حكم     (١)

ـرد،     »مردان«و اگر  ـان بب ـواب ش به صورتي كه شرعاً حكم شده اند سجده كنند و در سجده خ
ـرد،     صورت سجدهه اما اگر ب. وضوي شان نمي شكند ـان بب ـواب ش كردن زنان سجده كنند و سپس خ
     1/52: حاشية جديده. وضوي شان مي شكند
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  . مي شكنديا جنون براي مدت بسيار كوتاهي نيز باشد، وضويش در اين صورت 

ـدر    يچيزي نشه آور ياباكو كسي تن به همين ترتيب اگر ـود و آنق امثال آن را استعمال نم
ـورد، در ايـن    هايش اينسو و آنسو رفته تلوتلو مـي  كه درست راه رفته نمي تواند و قدمنشه شد  خ
  .شكسته استوضويش صورت 

  

�+ �_�  

  
كه هم خودش صداي خود را شنيد و هم كسي در نماز با چنان صداي بلندي خنديد  اگر :۲۱مسئله

ـانش   اممتچنانكه در وقت خندة قهقهه  ،كه نزديكش بودند صدايش را شنيدند كساني ههم نزديك
  .اين صورت، هم وضويش شكسته است و هم نمازش شنوند، در صداي خنده اش را مي

اني كسهمه ولي كه خودش صداي خود را شنيد  و اگر صداي خنده اش به اندازه اي بود
ـدايش را     صدايش را نشنيدند بلكه فقط كساني بودنداطرافش كه  ـد ص ـزديكش بودن كه خيلي ن

  . باقيست، اما وضويش مي شكندشنيدند و بس، در اين صورت نمازش 

ـارج   طوري بود كه فقط دندانه و اگر خنده اش ب هايش ديده شد ولي صدا از دهانش خ
  . ويشنه وضد و كنشمي در اين صورت نه نمازش  ،نشد

ـ بخندبه قهقهه نماز يا شخص بالغ در سجدة تالوت دوران البته اگر نابالغ در  د، در ايـن  ن
  .دمي شكنالبته اين سجدة تالوت و آن نماز . نمي شكند ي شانصورت وضو

  

�+ �_�  

  
آب خارج شود، وضو  ب دست زدن همسر يا خيال و تصورياگر از شرمگاه پيش، به سب :۲۲مسئله

  . گويند مي »مذي« ،اين آب را كه در وقت شهوت مي آيدو . مي شكند را

كه غليظ و چسپناك است از شرمگاه پيش  علّت بيماري، آب تيره رنگيه بعضي اوقات ب :۲۳مسئله
  . شكند نست كه اين آب نيز نجس است و وضو از خروج آن ميآمي برآيد، احتياط 
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ـر    زن اه پيش يا قطرة مذي از سوراخ شرمگدرار ااگر قطرة  :۲۴مسئله ـوز در زي خارج شود ولـي هن

ـته اسـت     ست كه بر باالي سوراخ ميهپوستي  ـو شكس ـز وض .باشد، در اين صورت ني
ـراي  )١( ب

  . برآيد نيز اين پوست بيرونزير ضروري نيست كه قطره از  ،شكستن وضو

ـاس  كدام پوشش و اگر آلت مرد بدون :25مسئله ـو مـي     حائلي با شرمگاه پيش زن تم ـد، وض كن
  . شكند

  
�+ �_�  

  
ـارش     اگر :۲6مسئله ـو از اينك ـد، وض كسي بعد از وضو، ناخن خود گرفت يا پوست زخم خود را كن

  . الزم است جاو نه دوباره تركردن آن. ضرري نمي بيند و نه ضرورتي به اعادة وضو مي باشد

ـان غسـ  شخص كسي بعد از وضو سترِ اگر :۲۷مسئله ل ي را ديد و يا سترِ خودش ظاهر شد يا عري
ـه    گرفت يا عريان وضو كرد، در تمام اين صورت ـرورتي ب ها وضويش باقي و درست است و ض

  . داردوضوي جديد ن

  . البته بدون ضرورت شديد، سترِ كسي را ديدن يا ستر خود را نماياندن گناه است

  
�+ �_�  

  
ـروج آن    هر چيزي كه از خروج آن وضو مي :۲۸مسئله ـه از خ شكند نجس است، و هر چيزي ك

                                                 
اگر قطره در داخل آلت است و هنوز بر سرِ آلت ظاهر نشده، در اين صورت وضو  ،و در مورد مردان     (١)

  . شكند و به محض آنكه بر سر آلت ظاهر شد وضو مي ،هنوز باقيست

 �هُورِ عُم� ا: ر  ا�� ِ بِيلَْ�ِ ُ)َر�دُ الظ� ُُروِج مِْن الس�
ْ
مُرَادُ بِا0

ْ
ِن، : و6 ردا5حتار. ل

َ
يْال مَُجر�دُ َقْن الس�

ْ
هُورُ ال ْي الظ�

َ
أ

َوْ 
ْ

 فَلَوْ نََزَل ا=
َ

 قََصبَةِ ا�Cكَرِ ال
َ

Gُل إ ْ
َ


فَةِ فَإِن�هُ بIُُِوHِِ إ
ْ
قُل

ْ
ِف ال

َ
وُُضوءَ فَنْقُُض لِعََدِم ُظهُورِهِ، Oِِال

ْ
   .هَا فَنْقُُض ال

    1/74 :و حاشية جديده1/135: المحتار ردمع  المختار الدر 
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  . وضو نمي شكند نجس نيست

ـد   ،كمي خون از زخم آمد ولي از سر زخم تجاوز نكرد بنابرين اگر يا اينكه كمي استفراغ آم
نجس  اين خون و اين استفراغآن بود،  غذا يا آب يا زرداب يا لختة خون در ولي به پري دهان نبود و

شستن آن  گرچه{جب نمي باشدنيست، و اگر بدن يا لباس را آلوده كردند، شستن بدن و لباس وا
  .}خاطر نظافت بهتر خواهد بوده ب

ـون    و اگر استفراغ به پري دهان بود يا خون از سرِ زخم جاري شد، اين استفراغ و ايـن خ
  . باشد نجس است و شستن آن واجب مي

خاطر ه كسي به پري دهان استفراغ كرد و سپس آفتابه يا ظرفي را به دهان برد و ب و اگر
ـز نجـس مـي   كمي هان شستن د ـردد  با دهان از آن آب گرفت، در اين صورت آن ظرف ني  .گ

  . بنابرين بايد با دست از ظرف آب بگيرد

اگر استفراغش به  ؛كند نيز حكم باال را دارد كه شير استفراغ مي خواري استفراغ طفل شير :۲۹مسئله
استفراغش  د، در اين صورتدهانش باش پري به اگر و. نيست نجس استفراغشد، اشپري دهانش نب

  .اگر بدون شستن آن استفراغ، نماز بخوانند نمازِشان صحيح نيست. نجس است

  
�+ �_�  

  
ـد از آن  ه ياد دارد ولي به كردن خود را ب كسي وضو اگر :۳۰مسئله يادش نيست كه آيا وضويش بع

جايز است،  شاي، در اين صورت وضويش باقي است و نماز خواندن با آن وضو برهشكسته بود يا ن
  . داشبمي ليكن وضوي تازه كردن بهتر 

كسي در وقت وضو كردن به شك افتاد كه فالن عضو را شسته ام يا نـي، در ايـن    اگر :۳۱مسئله
توجهي شك افتاد، در اين صورت ه و اگر بعد از فراغت از وضو ب. صورت آن عضو را دوباره بشويد

  . وضويش درست است ،آن نكندبه 

  . د كه فالن عضو را نشسته ام، در اين صورت دوباره آن را بشويددار يقينالبته اگر 
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.لمس قرآن مجيد بدون وضو جايز نيست :۳۲مسئله

گرفتن قرآن با چنان پارچه اي كه جدا  البته )١(

                                                 
 لمس قرآن بدون وضو جايز نيست  )١(

�+�_�  

لمس قرآن براي شخص بي وضو نزد امامان چهارگانة اهل سنت و جماعت اجماعاً جايز نيست، 
�  اهللا� ت�ع�ا��   چنانچه مذهب احناف �
ح�م� �  اهللا� ت�ع�ا��  فُقهاي مالكيه . ة باال مسطور شددر مسئل  ر� �
ح�م� نيز تصريح     ر�

مُْحَدُث َحَدثاً َصغِْ_اً مِْن مَس مَْصَحٍف اَوْ ُجْزئِهِ : مي كنند
ْ
   .فُمْنَُع ال

 . از آن را دست بزند ه اييعني كسي كه بي وضو باشد برايش ممنوع است تا قرآن يا سپار

�   و شوافع �
ح�م�   : نيز تصريح مي نمايند  اهللا� ت�ع�ا��  ر�

مُْصَحِف وَ مَس� وَرَقِهِ وَ َحوَاَشيْهِ 
ْ
مُْحدِث (ُ�َْرمُ hَُْل ال

ْ
   ).لِل

  . يعني حمل قرآن و دست زدن به اوراق و حاشية آن براي شخص بي وضو حرام است

�  اهللا� ت�ع�ا��   و علماي حنابله �
ح�م�    :تصريح مي نمايند  ر�

مُْصَحِف وَ لَوْ  آيَةٍ  مِنْهُ بَِشئ ٍ  مِْن َجَسِدهِ  ُ�َْرمُ 
ْ
يعني لمس كردن قرآن و حتي يك آيت آن .  مَس� ال

  . با قسمتي از بدن، براي بي وضو حرام است

   454تا  1/452: الفقه االسالمي و ادلته از وهبة زحيلي

فُ : و همين مذهب فقهاي هفتگانة مدينة منوره است
ْ
 ال

ُ
مَِدفْنَةِ وَ هُوَ قَول

ْ
بْعَةِ مِْن أهِْل ال سنن   .قَهَاءِ الس�

    413تحت حديث  1/142: كبري بيهقي

ح�م�ه� اهللا� ت�ع�ا�� همين راي امام اسحاق بن راهويه    . مي باشدنيز    ر�

      5 ص: مسائل االمام احمد

ـت     ـد اس ـرآن مجي نباط بسياري از فقهاي اُمت، حرمت لمسِ قرآن مجيد بدون وضو را از آيـت ق
ح�م�ه� اهللا� ت�ع�ا��   چنانچه امام جالل الدين سيوطي شافعي. فرموده اند صاحب تفسير مشهور جاللَين از سيدنا    ر�
ي� اهللا ع�نْه  امام شافعي ض�  نقل مي كند كه ايشان لَمس قرآن براي شخص بي وضو را ناجايز دانسته به آيت  ر�

ۡون�  ه��ر� � الْم�ط� ه/ۤ  ا�ال� � � ي�م�س� �   ال�    14/154: روح المعاني. استدالل مي نمودند ،سورة واقعه  ﴾٧٩﴿

  : مختصر يكي از طرق استدالل اين فقهاي بزرگوار اينگونه است

نهي است، و اين طريق خطاب، بليغ تر از نهي صريح مي  »ال« نفي در اين آيت به معناي »ال«
  ←3 آية سورة نور عظيم در ، چنانكه قرآناست هكرد را نيز منع »زنا« كريم به عين صورت چنانچه قرآن. باشد
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ان�ي�ةً  :مي فرمايد � ز� ح�  ا�ال� ۡ  ال� ي�نۡك� ��ا ـتعمال    »ال«كه گرچه    ا�لز�� در اينجا الي نفي است، اما به معناي نهـي اس
  . گرديده و نهي را بليغ تر از نهي صريح گردانيده است

  153/ 14: روح المعانيتفسير 

� ص� رسول اكرم  ل��مْ  �� س� ـوده ا منع و نهـي  ظلم مسلمانان را از نيز به عين صورت   اهللا ع�ل�يۡه� و� ـد فرم ، ن
  : فرمودند  هكه آنحضرتدارند چنانكه صحيح بخاري و صحيح مسلم شريف روايت 

ن� رَُسوَل اهللاِ َص�q اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ قَاَل 
َ
 فَْظلِمُهُ : أ

َ
ُخو المُْسلِِم ال

َ
  . ..المُْسلِمُ أ

  ...يك مسلمان برادر مسلمان ديگر است، بر او ظلم نمي كند  :ترجمه

  ) 2580(  - 58حديث : و مسلم شريف 2442حديث : بخاري شريف

بايد دانست كه اكثر مفسرين اهل سنت و جماعت نيز بر حرمت لَمس قرآن در حالت بي وضو بر 
ـد  امي تفاسير معتبر اهل سنت و جماعت همين آيت استدالل نموده اند، چنانكه مي توان آن را در تم مانن

فسير تتفسير كابلي، تفسير بيان القرآن، تفسير طبري، تفسير قرطبي، تفسير سمرقندي، تفسير روح المعاني، 
  . در تحت تفسير اين آيت مشاهده كرد... معارف القرآن و غيره 

ح�م�ه   ، عالمه ابن كثير دمشقي شافعيواريكي از اين مفسرين بزرگ ـا��  ر� ـر   . است  اهللا� ت�ع� ـز ب وي ني
   :حرمت لَمس قرآن در حالت بي وضو از همين آيت استدالل نموده و در تفسير آيت باال مي فرمايد

ۡون�  ه��ر� � الْم�ط� ه/ۤ  ا�ال� � � ي�م�س� �    ال� يْ  :﴾  ٧٩﴿
َ
ََدِث : أ

ْ
sَنَابَةِ وَا

ْ
tمَِن ا.   

   6/158: تفسير ابن كثير. ي قرآن را  دست نزندكس) بي وضوئي(يعني جز پاكان از جنابت و حدث 

ي� ر� و همين تفسير آيت شريف از حضرت امام باقر، عطاء، طاؤس و سالم بن عبد اهللا بن عمر  ض�
 ْ ع�نْ اهللا �
  14/154: روح المعاني. مروي است     

  

�+ �_�  

  

ـراي   از طرفي ديگر اكثر صحابه و تابعين و تمامي فقهاي اسالم در مورد حرمت لَ ـرآن ب مس ق
   :استدالل فرموده اند هشخص بي وضو، به احاديث رسول اهللا

ي� اهللا ع�نْه   چنانچه امام مالك     _1+ ض� در موطاي خويش كه در ميان علماي عصرش اَصح الْكُتُب بعد از    ر�
  ← :كتاب اهللا بود روايت مي كند
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uِ كَتَبَهُ رَُسوُل اهللاِ 

�
Cالِكتَاِب ا � َطاهٌِر : و بِْن َحْزمٍ لِعَمرِ  هاَن� ِ

�
قُرْآَن إِال

ْ
فَمَس� ال

�
  .  اَال

ي� اهللا ع�نْه   براي حضرت عمرو بن حزم هيعني در حكمنامه اي كه رسول خدا ض� كه او  زماني(   ر�
) از جنابت و حدث( قرآن را جز شخص پاك : كه مسطور است )تحرير نمودند را حاكم يمن مقرر فرمودند

  . دست نزند كس ديگري

   1/199: و چاپ عبد الباقي 219/680حديث  2/278: موطاي امام مالك چاپ اعظمي

   234حديث : و موطاء مالك به راويت ابو مصعب زهري

ـباني    1/202: و مسند امام شافعي 297حديث : و موطاي امام محمد شي

   275حديث : و شرح السنة بغوي 763حديث : السنن و اآلثار بيهقي فةو معر

    1/378: و  اعالء السنن 1/104: و نصب الراية امام زيلعي

ح�م�ه�  اهللا�  ت�ع�ا�� همچنين حاكم      _2+   : به سند صحيح روايت مي كند  6051حديث : در مستدرك خود     ر�

ن� ا	�ِ|� َص�q اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ لَم�ا نَعَثَهُ وَ 
َ
َمَِن قَاَل َقْن َحِكيِم بِْن ِحزَاٍم، أ

ْ

 ا

َ
Gًِا إ
 «: اِ

�
قُرْآَن إِال

ْ
 يَمَس� ال

َ
ال

نَْت َطاهِرٌ 
َ
ِْسنَادِ، وَلَمْ ُ{َرَجاهُ  .»وَأ

ْ
     .َصِحيحٌ : وَقَاَل ا�Cهَِ�� . َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإل

ي� اهللا ع�نْه از حضرت حكيم بن حزام  :ترجمه ض� را به او  هروايت است كه زماني كه رسول اهللا  ر�
  .قرآن را هرگز دست نزن مگر آنكه با وضو باشي: حيث والي يمن روانه نمودند به او فرمودند

  . استدانسته ن را صحيح آ  6051 :خود در مستدرك حديثبعد از تخريج اين  اكمح

  .مي داندعالمه ذهبي نيز با وي موافق بوده اين حديث را صحيح 

ـبه استاذ امام بخاري، بيهقي، و و همچنين امامان حديث چون حاك     _3+ م، دار قطني،  ابوبكر بن ابي شي
�   اهللا� ت�ع�ا�� غيرهم  �
ح�م�   :روايت مي كنندبه سند صحيح از حضرت عبد الرحمن بن زيد يكي از تابعين    ر�

مَاَن رَِ�َ اهللاُ : َقْن َقبِْد الر�hَِْن بِْن يَزِيَد، قَاَل 
ْ
 َحاَجةٍ فَتَوَارَى َقن�ا، عُم� َخَرَج َقنْهُ، فَاغْ  كُن�ا مَعَ َسل

َ
Gَِطلََق إ

يَْس بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ قَاَل 
َ
ْنَا وَل

َ

ُ : إِ

َ
H نَا

ْ
بَا َقبِْد اهللا: فَقُل

َ
قُرْآنِ يَا أ

ْ
ْشيَاءَ مَِن ال

َ
َاَك َقْن أ

ْ
	

َ
َت فََسأ

ْ
أ  . ، لَوْ تَوَض�

َ
   :فَقَاَل : قَال

مَس� «
َ
 : فَقَاَل . » هُ َسلُوا، فَإِ� لَْسُت أ

�
ـهُ إِال  فَمَس�

َ
ـوٍن ال نُ

ْ
قُرْآٌن كَرِيٌم ِ� كِتَاٍب مَك

َ
 إِن�هُ ل

َ
مَُطه�ُروَن، عُم� تَال

ْ
هُ ال إِغ�مَا فَمَس�

مَُطه�ُرونَ 
ْ
يَْخْ�ِ وَلَمْ ُ{َرَجاهُ  .ال  َ�ِْط الش�

َ
  . َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َ�

ي� يعني ما نزد حضرت سلمان فارسي  ض� ـاي     اهللا ع�نْه  ر� ـراي قض نشسته بوديم كه وي برخاسته ب
تا }و قرآن را بگيري{غايب گرديد و چون بازگشت، به او گفتيم كه اگر وضو كني حاجت رفت و از ديدة ما

ي� اهللا ع�نْه  دربارة قرآن چيزي از شما بپرسيم؟ حضرت سلمان ض�  ←سوال كنيد، من قرآن را دست: فرمود   ر�
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ـد  }اب تان را بدون لَمس قرآن مي دهمو جو{نمي زنم ـپس  . زيرا قرآن را فقط پاكان دست مـي زنن س

ي� اهللا ع�نْه   حضرت سلمان ض� ۡون� ...  :اين آيت را تالوت فرمود   ر� ه��ر� � الْم�ط� ه/ۤ  ا�ال� � � ي�م�س� �   ال� ﴿٧٩﴾     

  3782ديث ح: مستدرك حاكم
َ

   .� �ط ا=خاري ومسلم :ِ�� هَ ا�C  وَقَال
و سنن  759حديث  1/145: السنن واآلثار بيهقي فةو معر 1100حديث : مصنف ابن ابي شيبهو 

   445و  444و  443حديث : الدارقطني و سنن 422و  412: كبري

اينها : و باز مي نويسد. راويان اين حديث همه ثقات اند: امام دارقطني بعد از تخريج آنها مي نويسد
  . همه صحاح اند

ـر  اين حديث صحيح : مي نويسد 3782حديث: ريج آن در مستدرك خودتخ حاكم پس بعد از ب
  . استشرط امام بخاري و امام مسلم 

ح�م�ه�  اهللا�  ت�ع�ا�� عالمه ذهبي  ـاري و   : نيز آن را تائيد نموده مي گويد     ر� ـرط بخ اين حديث مطابق ش
  . مسلم است

ح�م�ه�  اهللا�  ت�ع�ا�� حافظ ابن حجر عسقالني  ـير خودني    ر� ـديث   1/131: ز آن را در تلخيص حب  175ح
ـبي ندارد: تخريج نموده و مي گويد   . امام دارقطني و طبري آن را روايت نموده اند و اسنادش عي

ي� اهللا ع�نْه  و همچنين امام مالك      _4+ ض� �   اهللا�  ت�ع�ا��  و عبد الرزاق و ابن ابي داود و حافظ ابن المنذر  ر� �
ح�م�       ر�
ي� اهللا ع�نْه  براي حضرت عمرو بن حزم كه  هروايت مي كنند كه در فرمان نامة رسول اهللا ض� بود  نگاشته   ر�

  : تحرير است

 
�

قُرْآَن إِال
ْ
 يَمَس� ال

َ
 َطهَارَةٍ  وَال

َ
و ( .َ�

َ
نَْت َطاهِرٌ  ا

َ
 وَأ

�
  ).إِال

  .يعني قرآن را دست نزن مگر آنكه از حدث و جنابت پاك باشي

ن سن و 440: و سنن الدارقطني 14/154: و تفسير روح المعاني 609حديث : الوسط البن المنذرا
  3135: و معجم كبير طبراني 3301: و معجم اوسط طبراني 408: كبري بيهقي

ـاب صـحت و   از عجائب روزگار آنكه ناصر الدين آلباني  نيز كه سلفي ها و غير مقلدين او را در ب
 »صحيح«در تعاليق خود بر صحيح ابن حبان، اين حديث را  ند پيغامبر مي پندارند،همانگويا ضعف احاديث، 

  . دانسته است

ـ  1414بيروت، سال  هچاپ الرسال 6559حديث   14/501: صحيح ابن حبان   قه

ح�م�هم�ا اهللا   به همين گونه امام طبراني و ابن مردويه     _5+ ي� اهللا اهللا بن عمر  از حضرت عبد  ر� ض�  ← م�اع�نْه  ر�
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  : دستور دادند هبه سند صحيح روايت مي كنند كه رسول خدا

ن� رَُسوَل اهللاِ َص�q اُهللا : َقْن ُسلَيْمَاَن بِْن مُوَ�، قَاَل 
َ
نِيهِ أ

َ
َسِمعُْت َسالِمَ نَْن َقبْدِ اهللاِ بِْن ُقمَرَ ُ�َدُث قَْن أ

قُرْآَن إِ : عَلَيْهِ وََسل�مَ قَاَل 
ْ
 فَمَس� ال

َ
 َطاهِرٌ ال

�
  .ال

  . يعني قرآن را جز شخص پاك كس ديگري دست نزند :ترجمه

   815: و جمع الفوائد 116: و معجم صغير طبراني 13217حديث : معجم كبير طبراني

  .راويان اين حديث همه موثَّق اند: را تخريج نموده مي نويسد حديث مذكورعالمه هيثمي 

   1512حديث  1/114: مجمع الزوائد

 3/447: ؛ اسنادش صحيح استدر شرح جامع الصغير مي گويدي دربارة اسناد اين حديث و عزيز
   14/154: و تفسير روح المعاني 1/379: و اعالء السنن

آلباني اين حديث شريف را ناصر ي غير مقلدين و سلفي ها در مورد احاديث، شيخ ناما پيغمبر حتي
و ارواء  465:  ةو المشكا 573: و الروض النضير 778يث حد: صحيح الجامعمانند نيز در چندين كتاب خود 

  . دانسته است »صحيح« 122: الغليل

ي� اهللا ع�نْه همچنين از حضرت عبد اهللا بن عمر      _6+ ض�    :موقوفاً در روايت ديگري مرويست  م�ار�

عَنَا انُْن غُمَْ_ٍ، قَاَل   وَهُوَ : عَِن ابِْن ُقمَرَ  نا ُقبَيْدُ اهللاِ نُْن ُقمََر، َقْن نَافٍِع،: َحد�
�

مُْصَحَف إِال
ْ
 فَمَس� ال

َ
ن�هُ َ�َن ال

َ
ك

  . َطاهِرٌ 
ي� اهللا ع�نْه حضرت نافع شاگرد حضرت عبد اهللا بن عمر  :ترجمه ض� روايت مي كند كه حضرت   م�ار�
ي� اهللا ع�نْه عبد اهللا بن عمر  ض�   . قرآن مجيد را بدون وضو دست نمي زد  م�ار�

  629حديث  101/ 2: و االوسط از ابن المنذر 7428حديث : ابي شيبه مصنَّف ابن
  

�+ �_�  

  

ٰ   عالمه ابن كثير شافعي ح�م�ه� اهللا� ت�ع�ا�� بر حرمت لَمس قرآن  فوقود از بعضي احاديث خدر تفسير    ر�
  : دسينومي آنگاه  هدرمجيد بدون وضو استدالل ك

مَرَ     _  7+
ْ
بُو دَاوُدَ ِ� ال

َ
ِ� بَْكرِ بِْن ُ�َم�ِد بِْن : اِسيِل، مِْن َحِديِث الز�هْرِي قَاَل وَ رَوَى أ

َ
ُت ِ� َصِحيفٍَة ِعنَْد أ

ْ
قَرَأ

ن� رَُسوَل اهللاِ َص�q اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ قَاَل : َقمْرِو بِْن َحْزمٍ 
َ
 َطاهِرٌ : أ

�
قُرْآَن إِال

ْ
فَمَس� ال

َ
  ←  .وَال
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ح�م�   امام ابو داود :ترجمه ٰ ر� ٰ   از امام زهري   ه� اهللا� ت�ع�ا�� ح�م�ه� اهللا� ت�ع�ا�� ـزد   ؛روايت مي كند   ر� در كتابي كه ن

ٰ   ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم ح�م�ه� اهللا� ت�ع�ا�� ـد  ه بود خواندم كه رسول خدا    ر� ـز   : فرمودن ـرآن را ج ق
  . شخص پاك، كسي دست نزند

    6/108: و تفسير ابن كثير 379/ 1: و اعالء السنن13ص: داود مراسيل ابو

ٰ   آنگاه عالمه ابن كثير ح�م�ه� اهللا� ت�ع�ا�� هَا الز�هْرِي� وََلْ_ُهُ، وَمِثُْل َهَذا وَ هٰ : مي افزايد  ر�
َ
ِذهِ وَِجادةٌ َجيَدةٌ، قَدْ قَرَأ

ْخُذ بِهِ 
َ ْ
   .يَنْبَِ� األ

ـد و  يعني اين طريقة وجادة درستي است، امام زهري و غيرِ او  كسان ديگري نيز آن را خوانده ان
  6/108: تفسير ابن كثير. روايتي مثل آن قابل اخذ است

ٰ   عالمه ابن كثير سپس     _8+ ـا�� ح�م�ه� اهللا� ت�ع� ـو      ر� داود و  به حديث ديگري كه از امام بخاري و مسلم و اب
� اهللا�  ت�ع�ا��   بن حنبل احمد �
ح�م�   : دمرويست استدالل مي نماي  ر�

نْ : عَِن ابِْن ُقمَرَ 
َ
عَُدو، َ َافَةَ أ

ْ
رِْض ال

َ
 أ

َ
Gِقُرْآِن إ

ْ
ْن يَُسافَرَ بِال

َ
ن� رَُسوَل اهللاِ َص�q اهللاُ عَلَيْهِ وََسل�مَ غََ£ أ

َ
ُ  أ

َ
Hفَنَا

عَُدو� 
ْ
  .ال

ـه   حضرت عبداهللا بن عمر :ترجمه ْن ي� اهللا ع� ض� ـه  نهي فرمودند  همي فرمايد كه رسول اهللا  ر� ك
  . قرآن به سر زمين كفار برده شود، از خوف اينكه مبادا كفار آن را بگيرند

   2610: داود شريف و ابو 1869: و مسلم شريف 2990: بخاري شريف

    6/108: و تفسير ابن كثير 4715: و صحيح ابن حبان 5293: و مسند احمد

ي�   و به همين صورت داستان اسالم آوردن حضرت عمر     _9+ ض� ـام و      اهللا ع�نْه ر� ـان زد ع ـهور و زب مش
ي� اهللا ع�نْه خاص است كه هنگامي كه حضرت عمر  ض� ـواهرش از دادن    ر� قرآن را از خواهرش خواست، خ

  :قرآن مجيد به او انكار كرد و مي گفت

ْختُهُ 
ُ
ْت أ

َ
مَُطه�ُروَن، فَقُمْ فَاغْتَسِ : فَقَال

ْ
 ال

�
هُ إِال  فَمَس�

َ
 قَاَل إِن�َك رِْجٌس، وَ ال

ْ
أ وْ تَوَض�

َ
َخَذ : ْل أ

َ
 عُم� أ

َ
أ فَقَامَ ُقمَرُ فَتَوَض�

ِكتَاَب 
ْ
    .ال

ـز   : يعني خواهرش به او گفت ـد، برخي تو ناپاك هستي و قرآن را جز پاكان كسي دست نمي زن
ي� اهللا ع�نْه  و تا زماني كه حضرت عمر. غسل يا وضو بگير ض�   . دادوضو نكرد، خواهرش قرآن مجيد را به او ن  ر�

ي� اهللا� ع�نْ
�    از اينجا دانسته مي شود كه صحابة كرام ض� ، لمس قرآن مجيد بدون وضو را از همان ر�
  ←  .ابتداي اسالم جايز نمي دانستند
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  . جايز است}مانند دستمال{از بدن شخص باشد

پوشيده باشد جايز آن را شخص دست گرفتن قرآن مجيد با چادر يا دامنِ پيراهني كه ه ب
ولي اگر چادر يا پيراهن را نپوشيده است، لمس كردن و برداشتن قرآن مجيد با آن درسـت  . نيست
  . است

كسي آن  و اگر قرآن مجيد باز است و. تالوت زباني قرآن مجيد بدون وضو نيز جايز است
  . هم جايز است كاراين ،زندمي كند، ليكن آن را دست ن را ديده تالوت مي

همين صورت بدون وضو، لمس كردن چنان تعويذي و دست زدن به آن ظرفي كه به 
  . مي باشدجايز ناست  آيات قرآن در آن نوشته شده

  .ياد بسپاريده اين مسئله را خوب ب

  

  

�+�_�  

  

  

                                                                                                         
   441: و سنن الدارقطني 279حديث  1/400: رمسند البزا

ـ  262و تاريخ المدينه از ابن شبه متوفي  6897: و مستدرك الحاكم    2/657: ه

: در سنن كبري خود، باب نهي المحدث عن مس المصحفحديث ن ايامام بيهقي بعد از تخريج 

  : مي نويسد 413

بْعَ  فُقَهَاءِ الس�
ْ
َِديِث َشوَاهُِد كَثِ_َةٌ، وَهُوَ قَوُْل ال

ْ
sمَِدينَةِ  ةِ وَلَِهَذا ا

ْ
هِْل ال

َ
يعني اين حديث شريف شواهد   .مِْن أ

  . استمنوره مدينه  ي سبعةار داراست، و همين قول فقهابسي

ـديث   142تا  7/139: ة خودعالمه مقدسي نيز بعد از تخريج اين حديث در االحاديث المختار ح
   7/142: اسناد اين حديث حسن است، زيرا شاهد آن موجود است: مي نويسد 2573

ي� اهللا نين عمر بن الخطاب ومو حق اين است كه واقعة اسالم آوردن حضرت امير الم ض� آنقدر   ع�نْه  ر�
  .سند مستغني مي گرداندبيان آن را از شهرتش مشهور است كه 

�+�_�  
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  بعضي مسائل ديگر وضو

�+�_� 

خالل سه بار . گيرد، ريش خود را هر بار بعد از شستن روي خالل كند كه وضو مي مردي :۱مسئله
  .است و بيشتر از سه بار نبايد خالل كرد

ـه  آريش و اگر  .شرط آنكه ريش برآن نباشده شستن زنخ فرض است، ب :۲مسئله نقدر كم باشد ك
   .، در اين صورت هم شستن زنخ فرض استپوست از زيرِ آن ديده شود

ـد  فرض مي ،است}كومه{شستن آن قسمت روي كه ميان گوش و رخسار :۳مسئله ـه   ،باش چ
  .  آن باشد يا نباشد ريش بر

  . فرض است ،شود ها مشاهده مي شستن آن قسمت لب كه بعد از بستن لب :۴مسئله

(بروت ،اگر ريش :5مسئله
 

يا ابروهاي كسي چنان انبوه است كه پوست زيرِ آن به نظر نمي آيد، در  )١
ـود و   اين صورت شستن پوست زير آنها فرض نيست، بلكه همان موها جانشي ـد ب ن پوست خواه

  . تنها آب ريختن بر آنها كفايت خواهد كرد

كه پوست زير آنها ديده نمي شود، در  اگر ريش يا بروت يا ابروهاي كسي چنان انبوه باشد :6مسئله
.باشد كه در حدود چهره داخل است اين صورت شستن همانقدر موها واجب مي

)
 

ـو  )٢ ـتن م  و شس

  . باشد، واجب نيست ئيدهوكه بيرون از حدود چهره ر هائي

ـورت     به كسي مبتال اگر :۷مسئله ـد، در ايـن ص مرض بواسير بود و قسمتي از مقعدش بيرون آم
ـز    ...، پارچه وسيلة دسته يا ب ،خود داخل بروده خود بآن قسمت شكند، چه  وضويش مي ـا چي ي

  . آن را دوباره داخل ببردديگري 

كسي بارِ سنگيني را برداشت  مثالً اگر. كندا مي شي بدون شهوت خارج شد، وضو راگر من :۸مسئله

                                                 
    .ر فارسي ايراني سبيل مي گوينددبروت را     )١(

    .حدود چهره از زير زنخ تا جاي برآمدن موهاي سر و از يك نرمة گوش تا نرمة گوش ديگر است    )٢(
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مي  مني بدون شهوت خارج شد، در اين صورت تنها وضويش ،افتاد و از صدمة آن بلندي يا از جاي

  . شكند

خلل بيايد، ولي اين خلل به حد جنون و بيهوشي نرسد، در اين صورت  كسي اگر در حواس :۹مسئله
  . وضويش نمي شكند

، وضويش خنديدقهقهه با در دوران نماز خواندن خواب برد و در حالت خواب را ي كس اگر :۱۰مسئله
   }.گرچه نمازش شكسته است{نشكسته است

وضو نمي شكند، چه شخص بالغ باشد  ،از قهقهه خنديدن در نماز جنازه و سجدة تالوت :۱۱مسئله
  .يا نابالغ

  

  

  

  

  

  احكام حدث اصغر

  _ نداردسان وضو كه اني از احكام حالتديگر بعضي  +

�+�_� 

ـروه    براي كسي كه وضو ندارد  :۱مسئله ـد مك ـرآن مجي دست زدن به قرآن مجيد و سپاره هاي ق
ـته  است كه آيت نوشته شده دست بزند ي را ئتحريمي است، چه آنجا يا آنجايي را كه خالي از نوش

  . دو يكسان است حكم هر، باشد

چيز يا پرده و ، پارچه ،قرآن را بر روي كاغذ البته اگر قرآن كامل نباشد بلكه يك آيت كامل
سفيد باشد، در اين صورت دست زدن به جاهاي خالي ...  ديگري نوشته اند و باقيماندة كاغذ و غيره

  . آن جايز است، به شرط آنكه دست به آيت قرآن مجيد نخورد

حرير شده به شرط آنكه آيات ت ،بي وضو مكروه نيستشخص نوشتن قرآن مجيد براي  :۲مسئله
  . نيز بخوردورق جاهاي خالي ه را دست نزند، گرچه دستش ب

ح�م�ه   ليكن نزد امام محمد ٰ  ر� ـا�� دست زدن به جاهاي خالي ورق نيز براي شخص بي   اهللا� ت�ع�
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   .ين حكم به احتياط نزديكتر استاوضو جايز نيست، و 

ح�م�ه   يوسف مسئله قبلي، قَول امام ابو ٰ  ر� ـز  قبلي و همين اختالف در مسئلة  ،است     اهللا� ت�ع�ا�� ني
  . وجود دارد

كه آيتي از قرآن مجيد بر آن  ستا گرييچيز دپارچه يا  ،ورق ،البته اين حكم دربارة كاغذ
بي وضو به قرآن كامـل و  شخص ولي دست زدن . تحرير شده و باقيماندة جاهاي آن خالي باشد
.سپاره هاي قرآن به اتفاق علماء جايز نيست

)١(
  

 مكروه نيست، البته اگر آن را بر نوشتن كمتر از يك آيت قرآن}براي شخص بي وضو{ :۳مسئله

نويسد، نوشتن حتي كمتر از يك  و اگر آيت را در قرآن مجيد مي. كتابي يا چيز ديگري مي نويسد
  . آيت نيز جايز نيست

  . شان به آن مكروه نيستدادن قرآن مجيد به اطفال نابالغ كه وضو ندارند و دست زدن اي :۴مسئله

هاي آسماني  كتاب هاي ساير جز قرآن مجيد، دست زدن بي وضو فقط به همان قسمت  :5مسئله
ـا  ه مكروه است كه نوشته دارد و دست زدن بغيره  مانند تورات و زبور و انجيل و جاهاي خالي آنه

.مكروه نيست
)
 

٢(   

  . باشد قرآن مجيد نيز مي همين حكم آيات منسوخ التالوت

  
�+ �_�  

  
لي آن عضو را و، ستبعد از فراغت از وضو به شك افتاد كه عضوي را نشسته ا كسي اگر :6مسئله

ـناً نمي ـي   .خاطر رفع شك، پاي چپ خود را بشويده داند، در اين صورت ب مع

ـو  ه ب همين ترتيب اگر در دوران وضو كردن به شك افتاد كه عضوي را نشسته ام و عض
                                                 

  . تگذش 168 تا 162دالئل آن در صفحة      )١(
و  باشد كه اكنون از جهان مفقود گرديده اند زبور و انجيل اصلي مي ،اين حكم فقط در مورد تورات     )٢(

ـد    يهاي تاريخ زبور و انجيل مشهور است، كتاب ،نام توراته آنچه كه امروزه ب ـرَّف مـي باش . غلط و مح

      11/14 :حاشية جديده. بنابرين دست زدن آنها بدون وضو درست است
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را دوباره بشويد است، در اين صورت آخرين عضو شسته كدام  كه اندد ناً نميـرا معي.  

، در اين صورت شدكسي دست خود را تا آرنج شسته بود كه دچار شك مذكور اگر مثالً 
روي خود را بشويد، و اگر در وقت شستن پاي دچار شك مذكور شد، در اين صورت دست هاي 

  . خود را با آرنج بشويد

ن حكم فقط در صورتي خواهد بود كه شخص گاهگاهي دچار شك ايبايد دانست كه و 
ـه ايـن شـكوك ننمـ    . شود مي و  هدوو اگر كسي اكثر به شك مي افتد، در اين صورت توجهي ب

  . وضوي خود را كامل بداند

ـه آب   البته اگر. مسجد جايز نيستكف وضو كردن در روي  :۷مسئله كسي طوري وضو بگيرد ك
  . ر ضرري نخواهد داشتبه روي مسجد نريزد، اينكا

كنند و در چنان جائي از مسجد  ها در اين مورد، بي احتياطي مي در بسياري جاها بعضي
  }.اينكار جايز نيست{.ريزد مسجد نيز مي كفوضو بر روي گيرند كه آب  وضو مي

  

  

  

  

  

  

�+�_� 
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  ل غسلئمسا

�+�_�  

  

  

  _ طريقة غسل+ 

�+�_�  

)١(خواهد غسل بگيرد كه مي كسي :۱مسئله
ـاه   دسـت  تا بند را نخست دو دست خود   ـويد، آنگ بش

ـر دو   به نجاست آلوده  ءاستنجا حلخود را بشويد، چه دست و م ينجاتاس حلم باشد يا نـي، در ه
ه به نجاست شده باشد آن را پاك كند سپس اگر جائي از بدنش آلود. بشويدنخست را آنها صورت 

  . و آنگاه وضو بگيرد

ـويد   ،چوكي حمام يا بر سنگي نشسته استروي اگر بر  ـز بش ـر در   ،پاهاي خود را ني و اگ
خواهد  لذا مجبور آن آب قرار دارد و ايش درشود و پاه گيرد كه آب در آنجا جمع مي مي جائي غسل

ـد پاها بار ديگربعد از پايان غسل بود تا   يش را بشويد، در اين صورت تمام اعمال وضو را انجام بده

  . نشويدحاال لي پاهاي خود را و

ـاه     آنگاه بعد از وضو اوالً سه مرتبه بر سر آب بريزد، سپس سه مرتبه بر شانة راست و آنگ
ـته در   . طوري آب بريزد كه آب بر تمام بدنش برسد ،سه مرتبه بر شانة چپ ـا برخاس سپس از آنج

ـاال   سو اگر پاهاي خود را در هنگام وضو ش. اكنون بشويدرا  اك آمده پاهاي خودجائي پ ـود، ح ته ب
  . تن آنها نداردسضرورتي به ش

ـه    نيز يخت، تمام بدن خود را با دست رخود آب بدن  چون بار اول بر :۲مسئله ـه هم ـا آب ب بمالد ت
  . خشك نمانداز بدن بدن برسد و هيچ جائي  يجاها

                                                 
  . د، ورنه ثواب غسل را نخواهد بردغسل كننده قبل از غسل، نيت غسل را در دل كن   ) ١(
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  . ت استل كه در باال بيان كرديم مطابق سنّطريقة غس :۳مسئله

جايز نيست و شخص در اصالً باشد كه غسل بدون آنها  مي »فرض«آن  بعضي امور در
  . دشاب صورت ترك آنها چنانكه قبالً ناپاك بود حاال نيز ناپاك مي

ـا را   كه انجام دادن آنها ثواب زياد دارد و اگر »ت استسنّ«و بعضي امور در آن  كسي آنه
  .لش بازهم درست خواهد بودسانجام ندهد غ

  

  

  
  

  

  _ غسلض ايفر+ 

�+�_�  

  . كه آب به تمام دهان برسد اي گونهه غرغره كردن ب  _1+

  . كه نرم است بيني دن به داخل بيني تا آنجاييآب رسان  _2+

  . آب رسانيدن به سراسر بدن  _3+

كم  آنقدرمصرف آب اسراف نكند و نه  رو به قبله نه نشيند و در ،كننده هنگام غسل غسل :۴مسئله
   .خوبي خود را بشويده آب مصرف كند كه نتواند ب

ي صحبت در هنگام غسل با كسو  ،ينندـبـبكه مردم او را گيرد نهمچنين در جائي غسل 
  . نكند

در پوشانيدن جسم خود عجله نمايد، حتي  غسل، بدن را با پارچه اي خشك كند و بعد از
ـدن  ،غسل آنسوتر رفت محلپاهاي خود را نشسته بود، چون حاال از  كه اگر در وقت وضو  اوالً ب

  .ا بپوشاند و آنگاه پاهاي خود را بشويدرخود 

ديگري او را نمـي   كسآنجا تنهاست و كند كه خودش در جائي غسل مي كسي در اگر :5مسئله
ـه    بيند، در اين صورت برايش جايز است كه برهنه نيز غسل بگيرد، چه ايستاده  ـته، چ ـه نشس و چ

  . غسلخانه سقف داشته باشد يا نداشته باشد

  . استتر است زيرا ستر در آن بيشتر هته بسالبته غسل گرفتن در حالت نش
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.گناه است نيز ساير زنان يتر موجوده نمودن بدن از ناف تا زانو دنبراي زنان بره

بسياري  )١(
  . يند، اينكار بسيار زشت و بي غيرتي استاز زنان نزد ساير زنان، برهنه سر و تن خود را مي شو

ـود آب   او برسد و شخص چون آب به سراسر بدن  :6مسئله دهان خود را نيز بشويد و در بينـي خ
  .ني شود، چه نيت غسل گرفتن را داشته باشد يا بيندازد، غسل تكميل مي

حوض  در يا خاطر خنك شدن در زير باران ايستاده شوده ب بارش كسي در وقت اگر ينبنابر
ـز آب   و غيره بيفتد و در هر دو صورت تمام بدنش تر شود و او دهان را نيز آب بكشد و در بيني ني

  . بيندازد، غسل او تكميل شده است

چه  ،الزم نيستبر آب وقت غسل و دم كردن  همين ترتيب خواندن كلمه يا دعائي دره ب
وقت در  ود، بلكه خواندن كلمه يا دعائيش حال پاك مي كلمه يا دعا بخواند يا نخواند، در هر كسي

  .ه نشوددنخوابنابرين بهتر است در هنگام غسل چيزي  غسل گرفتن خوب نيست،

  

�+ �_�  

  
 همين صورت اگره ب. غسل صحيح نمي باشد ،ي از بدن خشك بماندئاگر به اندازة تار مو :۷مسئله

  . درست نيست شسلبازهم غ ،فراموش كرد در بيني را دننرساشستن دهان يا آب كسي 

ايـن   در ،كه فالن جاي بدنش خشك مانده يادش آمده غسل ب فراغت از كسي بعد اگر :۸مسئله
ـويد كه خشك مانده را جائي تنها همان بر او واجب نيست بلكه  مجددصورت غسل گرفتن  . بش

  . ريزدآن آب ب بلكه بايد برد مي باشكافي نآنجا  بردست تر كشيدن بايد متوجه بود كه ليكن 

ـود  ا ،را فراموش كرده بوددهان كسي شستن  بنابرين اگر كنون غرغره كند يعني دهان خ
نكه آخالصه . بيني بيندازد ر بود، اكنون آب ددر بيني را فراموش كرده  داختنناآب  اگر و. را بشويد

  . ددارن مجددحاال آن را انجام بدهد و ضرورتي به غسل  ،هر چيزي را كه فراموش كرده بود

ـز  ناچار شخص رساند و بنابرين،  آب ريختن بر سر ضرر ميبه سبب كدام بيماري، اگر  :۹مسئله ج
                                                 

در موجوديت نيز است و براي مردان نيز برهنه كردن بدن از ناف تا زانو  »مردان« حكم باال براي     (١)
   .گناه استهم ساير مردان 
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  . باشد تمام بدن خود را شست، در اين صورت نيز غسلش صحيح ميسر 

  . داردكه شفا يافت، سر خود را بشويد، ضرورتي به تجديد غسل ن اما هنگامي

در وقت غسل كردن فرض زن ر پوست شرمگاه پيش رسانيدن آب به زي ؛در مورد زنان :۱۰مسئله
  . اگر آب به آنجا نرسد، غسل درست نخواهد بود. است

دن به بيخ يآب رسان اين صورت تركردن تمام موها و موهاي زني بافته نشده است، در اگر :۱۱مسئله
ـوي . باشد فرض مي}يعني جلد سر{هامو  اگر تار موئي هم خشك بماند يا آب به بيخ يك تار م

   .غسل صحيح نخواهد بود ،هم نرسد

 اين صورت تركردن گيسوها معاف مي گيسو داده شده است، در و اگر موهاي زني بافته و

 )١(گردد
 هم  بيخ يك تار موي. هم فرض است ليكن رسانيدن آب به بيخ تمامي موهاي سر هنوز 

  . نبايد خشك بماند

گيسوها  اين صورت رساند، دربموها آب  خيب بدون بازكردن گيسوها به دتوان نميزني و اگر 
  . كند و موها را تر نمايد را باز

ـوب  آنها را انگشتري يا چلّه پوشيده است،  ،بينيگُلِ  ،اگر زني گوشواره :۱۲مسئله در وقت غسل خ
ـواره در  بلكه اگر ،زيرِ انگشتري و چلّه برسد ،گُلِ بيني ،حركت بدهد تا آب به سوراخ گوشواره  گوش

در سوراخ هاي گوش و بيني آب برساند، زيرا امكان دارد آب به آنجا  ،قصدالببازهم  ،داردگوش نيز ن
  . نگرددواقع نرسيده غسلش صحيح 

اين  رسد، در آب به زيرِ آن مي همالبته اگر انگشتري و چلّه گشاده است و بدون حركت 
  . باشد زهم مستحب ميباليكن  ،صورت حركت دادن آنها گرچه واجب نيست

 ناخنيا زني {باقيمانده خشك شد هايش كرد وكمي خمير در ناخن كسي خمير مي اگر :۱۳ئلهمس

. ش صحيح نمي باشدغسلآن نرسيد،  آب به زيرِ ،غسلو در هنگام }بودزده رنگ ناخن هايش را 

                                                 
  . اين حكم مخصوص زنان است     (١)

  . كند باز نموده تمام موها را تربافته بود، بايد آنها را  موهاي دراز داشته آن را گيسو مردياگر 

    1/57: حاشية جديده

  .گيسو بافتن براي مردان جايز نيستكه متوجه بود و بايد 
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.آن بريزد كرده آب بر را دور}يا رنگ ناخن{يادش آمد خميره كه ب در اين صورت هنگامي

)١(
    

  . بخوانداز سر آن نماز را  ،به آنجا نمازي را خوانده بودآب رسانيدن اگر قبل از 

ـت  ،موم ،كفيدگي كفيده بود و او در اگر دست و پاي كسي :۱۴مسئله ه روغن يا دواي ديگري گذاش
  . ، در اين صورت فقط آب ريختن بر روي آن جايز استبود

وگرنه غسل صحيح  ،ناف نيز برسدها و  هنگام غسل بايد متوجه بود كه آب به گوشدر  :15مسئله
  . مي باشدن

ـر   ليكن ،را نشستخود كسي در وقت غسل، دهان  اگر :16مسئله طوري آب نوشيد كه آب سراس
ـيدن آب  وزيرا مقص. باشد صحيح ميهم  بازدر اين صورت كرده بود، غسلش  ردهانش را پ د، رس
  . داخل دهان است، چه غرغره كند يا نكندبه سراسر 

در اين  دنشيونكه آب به سراسر دهانش نرسيد، اين آب  دشيونكسي طوري آب  البته اگر
  . شويدبدهان خود را دوباره بايد او كافي نخواهد بود و صورت 

محض ه بچرب كرد و به اين جهت }روغن{پاي خود را تيل كسي موها يا دست و اگر :17مسئله
  . باشد صحيح ميبازهم ، غسلش ختري د و مييلغز آب ريختن، آب مي

  
�+ �_�  

  
ـد  كه مانع رسيدن آب به دندانبود هاي كسي، چيزي  اگر در بين دندان :۱۸مسئله ، هايش مي ش

در اين صورت بايد آن را با خالل بيرون كند، و اگر به سبب آن، آب به دندان نرسد، غسل صحيح 
  .مي باشدن

                                                 
ـويش    . را دارد حكم باال »رنگ ناخن«     (١) ـو گرفـت، وض اگر زني رنگ ناخن زده بود و سپس وض

و اگر قبل از . هاي خود آب بريزد پاك كرده سپس بر ناخن نخستدرست نمي باشد، او بايد رنگ ناخن را 
  . بخواندخوانده باشد، آن نماز را از سر  ناخن، نمازي را آب رسانيدن به زير رنگ

 و 94 و 1/93 :مسايل فقهي جديد و 1/334: فتاوي مفتي محمود و 27 و 1/26 :احسن الفتاوي
  88 و  5/87 :مسايل وضو و  77و 76و 75و  2/74 و 1/43 :مسايل شما و حل آنها
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»زرك«اگر زني بر پيشاني خود  :۱۹مسئله

زده بود كه )٢(»دگُونْ«ي خود را آنقدر چسپانيده بود يا موها)١(
. ها را بشويد »زرك«كند و  را دور »گُونْد«اين صورت بايد  شد، در موهايش در وقت غسل تر نمي

  .نرسد و فقط از بااليش لغزيده بريزد، غسل درست نمي باشد »زرك«يا  »گُونْد« اگر آب به زيرِ

چسپانيده كه مانع رسيدن آب به دندان مي شود،  راهاي خود چيزي  كسي بر دندان اگر :۲۰مسئله
  . كند و سپس دهان خود را بشويد، وگرنه غسلش صحيح نخواهد بود بايد آن را دور

ـة   كرد و به اين جهت چرك بسياري از چشم كسي درد مي اگر :۲۱مسئله آن خارج شده در گوش
ـورت  رسد، در پوست گوشة چشم نميه آب ب ،اگر پاكش نكندو چشم خشك شد  ـاك  اين ص  پ

  .نه غسل باشد و آن، نه وضو صحيح مي پاك كردن بدون .كردن آن واجب است

  

  

  

  
  

  گرداند اموري كه غسل را واجب مي

�+�_�  

با شهوت خارج شود، چه در حالت بيداري و چه در حالت خواب، غسل  »مني«كه  هنگامي :۱مسئله
  . گردد واجب مي

ـر   يا خيال و تصود وشخارج چه اين مني به سبب لمس همسر  ـه ه ر خود شخص و يا ب
  . گردد واجب ميحال غسل در هر ...  صورت ديگري

ـرد، غسـل در ايـن     از خوابكسي  اگر :۲مسئله بيدار شده بر جسم يا لباس خود مني را مشاهده ك
  . گردد، چه خوابي ديده باشد يا نديده باشد واجب ميبر او صورت 

                                                 
هاي طالئي و نقره اي و  اغذي اند كه به رنگپاره هاي بسيار كوچك پالستيكي يا ك ،»زرك«    (١)

. مي آرايندند و زنان خصوصاً عروسان پيشاني خود را با آن زسامي ... غيره به اشكال دايره اي يا ستاره اي 

   .شود زرك مانع رسيدن آب به پوست پيشاني مي

  .  دهند ينت مييك نوع مادة چسپناك است كه زنان موهاي خود را با آن ز}Gel{»گُونْد«    (٢)
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  _تنبیه +

�+�_�  

ـتر    ع شهوت خارج ميه در شروي را كآب ـه بيش شود و از خروج آن شهوت كم نشده بلك
  . ندنام مي »مني«شود،  لذت بسيار خارج ميوأم با تكه ي را و آب ،گويند مي »مذي«، گردد مي

ـهوت   هدشـخواهش ارضاء كه از خروج مني،  دو آب اينست و عالمت شناخت اين و ش
ـردد  ود بلكه بيشتر ميش و از خروج مذي شهوت كم نمي ،فرو مي نشيند ـذي   . گ ـين م و همچن

  . رقيق است و مني غليظ

  .ياد سپرد كه از خروج مذي، غسل واجب نمي گردد، تنها وضو مي شكنده و بايد ب

  

�+ �_�  

   

داخل سوراخ شرمگاه پيش زن شده در آن غايب شد، )١(مرد كه سر آلت تناسلي هنگامي :۳مسئله
  . يا نشودگردد، چه مني خارج شود  غسل واجب مي

ـارج   اگر آلت مرد داخل سوراخِ شرمگاه پيش رفته باشد غسل واجب است، چه چيزي خ
ـه  {رددگ و اگر در سوراخ راه پشت رفته باشد، در اين صورت نيز غسل واجب مي. شود يا نشود چ

ـاه خيلـي   ازة اينككن داخل كردن آلت در راه پشت و اجلي}چيزي خارج شود يا نشود ار را دادن، گن
.م استعظي

)٢(  
                                                 

عربي آن را ه زبان شود كه ب آلت تناسلي مرد فقط تا آنجاي آلت مرد است كه ختنه مي مراد از سر     (١)
  .مي گويند »حشَفَه«

ـين   . داخل كردن آلت مرد در سوراخ راه پشت حرام بوده و گناه عظيم دارد    )٢( ـبب هم قوم لوط به س
اگر اين عمل كسى . است تفصيل بيان نمودهه واقعة آنها را بن مجيد عمل نابود گردانيده شدند، چنانكه قرآ

    :در محكمة اسالمي ثابت شود، از طرف قاضى سزاى سخت و شديدى مى بيند

 
َ
  طءِ وَ و بِ ا

ُ
ِدَ . .رٍ بُ د

ْ
ِْحَراِق بِا�ارِ وََهْدِم ا�

ْ
نِْكيِس ِمْن َ�َ بِنَْحوِ اإل�  ل� ارِ وَا

َ ْ
ارِ ُمْرتَِفٍع بِاي#بَاِع األ

َ
ج

ْ
  ...ح

  6/48 :تارمخال الدر
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چون آمدن اين . گويند مي »حيض«خوني كه هر ماه از شرمگاه پيش زن مي آيد آن را  :۴مسئله
  . شود شد، غسل كردن واجب مي قطعخون 

ـون   مي »نفاس«و خوني كه بعد از والدت طفل از شرمگاه زن مي آيد آن را  گويند و چ
  . گردد شد، غسل كردن بر زن واجب مي قطعآمدن اين خون نيز 

  . گردد از چهار چيز ذيل واجب ميغسل خالصه اينكه 

  .خروج مني با شهوت  _1+

  .دخول سر آلت مرد در شرمگاه  _2+

  . خون حيض انقطاع  _3+

  .نفاسخون انقطاع   _4+

  
�+ �_�  

  
د، غسل بر آن دختر نابالغ واجب نموجِماع }با او و سپسنكاح {نابالغكسي با دختري  اگر :5مسئله

  . ليكن بهتر است بخاطر عادت كردن به او گفته شود تا غسل نمايد ،مي باشدن

ـون    كسي در خواب ديد كه با شخصي همخوابگي مي اگر :6مسئله ـيكن چ كند و لذت نيز برد، ل
ـد، غسل بر او واجب نيستاثري از مني هيچ  دبيدار ش ـاش ـارج شده ب   . را مشاهده نكرد كه خ

  . گردد ن صورت غسل واجب ميالبته اگر مني خارج شده بود، در اي

ـذي  كه اين تري شـ كند  فكر ميو اگر در لباس خود تري اي را مشاهده كرد، ولي  ايد م
  . است نه مني، در اين صورت غسل واجب خواهد بود

اگر اندكي مني خارج شد، آنگاه شخص غسل كرد و باز بعد از غسل گرفتن مقدار ديگري  :۷مسئله
.بر اين شخص واجب استاز سر نو غسل گرفتن مني خارج شد، در اين صورت، 

)١(
   

                                                 
ـدم درار اهنگامي است كه مني قبل از خوابيدن و قبل از در اين حكم      (١) ـا   كردن و قبل از چهل ق ي

    1/76 :حاشية جديده. بيشتر راه رفتن، خارج شود
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غسل  كه در داخل زن بود خارج شد گرفت و بعد از غسل، منيِ شوهرش اگر زني غسل و

.زن در اين صورت صحيح است و دوباره غسل كردن بر او واجب نمي باشد
)١( 

   

ـهوت  خود خاره اگر به علت بيماري يا به سبب ديگري، مني خود ب :۸مسئله ج شد، اما جوش و ش
  . البته وضو مي شكند. در آن نبود، در اين صورت غسل واجب نمي شود

ـا  {اگر زن و شوهري يكجا بر بستري خوابيده بودند و چون بيدار شدند اثر مني را بر چادر :۹مسئله ي
ـد   رادش است و نه شوهر، در اين صورت هيه مشاهده كردند و نه زن خواب ديدن ب}بستر دو باي

  . سل كنندغ

  . زيرا معلوم نيست كه اين مني از كدام يك ايشان است )٢(احتياط در همين است

  

�+ �_�  

  
.كه كافري مسلمان شود، غسل كردن برايش مستحب است هنگامي :۱۰مسئله

)
 

٣(
  

                                                 
بر خود  وگرنه غسل ،يا عالمه اي دانسته شود كه اين مني از شوهر استاي كه به قرينه  هنگامي    )١(

    1/76 :جديده ةحاشي. زن واجب خواهد بود

كتب فقهي، غسل . نبايد به شبهه افتاد كه شايد غسل در اين صورت واجب نباشد »احتياط« از لفظ    )٢(
    1/76 :حاشية جديده. در اين صورت را واجب گفته اند

  . خاطر اسالم آوردن، غسل نمودن مستحب استه يعني ب     )٣(

طور مثال در حالت جنابت يا انقطاع حيض يا ه ب ،مري در او باشد كه موجب غسل استليكن اگر ا
گونه اي كه ه اما نه ب ،نفاس باشد و قبل از اسالم  آوردن غسل نكرده بود و يا اينكه گرچه غسل كرده بود

  . ها غسل بر اين نو مسلمان واجب خواهد بود در شريعت معتبر است، در تمام اين صورت

  1/76 :جديدهحاشية 
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ـرده غسـل    كه هنگامي :۱۱مسئله كسي مرده اي را بشويد، برايش مستحب است بعد از شستن م
  . نمايد

ـد   كه غسل بر او واجب است، اگر مي كسي :۱۲مسئله ـا بنوش  ،خواهد قبل از غسل چيزي بخورد ي
ـذا      ستهنخست دست و روي را ش }ت كهـبهتر اس{ ـاه آب و غ ـد و آنگ ـود را آب بكش دهان خ

  . بخورد

  . گناهي ندارد اگر بدون شستن دست و روي و دهان، چيزي خورد يا نوشيد، اينكار نيز و

دست بگيرد ه قرآن مجيد را ب تاجايز نيست  شبراي ،او واجب است غسل بركه  كسي هر :۱۳مسئله
  .و همچنين برايش جايز نيست داخل مسجد برود يا آن را تالوت كند

اينگونه مسايل را . ست كه ذكر خدا را كند وكلمه و درود شريف را بخواندا البته برايش جايز
ـه  آنها را در آ. م كردبه تفصيل بيان خواهي »حيض احكام دوران«انشاء اهللا تحت  نجا بايد مالحظ

.كرد
)١(

  

دسـت  ه و ب. هاي تفسير بدون غسل و بدون وضو، مكروه است دست گرفتن كتابه ب :۱۴مسئله
.گرفتن قرآنِ با ترجمه در اين حالت قطعاً حرام است

 )٢(  
  
  
  

  

  

  

  ديگر غسلمسائل بعضي 

�+�_�  

»حدث اَكبر«جهت پاك شدن از   :۱مسئله

  :چهار سبب دارد »حدث اَكبر«و . استغسل فرض  )٣(

                                                 
   224در صفحة      )١(

  .گذشت 168 تا 162دالئل آن در صفحة      )٢(

  .  استگويند كه غسل كردن يعني شستن سراسر بدن بر انسان فرض  حالتي را مي »حدث اكبر«    )٣(
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  _ خروج مني: سبب اول غسل+ 

�+�_�  

يعني مني به شهوت از جاي خود بيرون شود، چه در حالت خواب و چه در بيداري، چه در 
ـال و    ،و چه بدون جِماع}همخوابگي{بيهوشي و چه در هوش، چه در صورت جِماع فقـط از خي

  . گاه و يا به هر صورتي ديگرتصور و يا از تحريك آلت يا شرم

اگر مني از جاي خود به شهوت حركت كرد ولي در وقت خروج از آلت، شخص شهوت  :۲مسئله
  . نداشت، بازهم غسل فرض است

سوراخ  ليكن اين شخص ،طور مثال اگر از كسي مني به شهوت از جايگاه خود جدا شده ب
در سوراخ آن فرو كرد، و بعد از گذر مدتي، را ي د يا پنبه يا چيز ديگرمسدود نموآلت خود را با دست 

ـهوت  ...  دستش يا پنبه ،كه شهوت ختم شد وقتي را از روي سوراخ برداشت و مني حاال بدون ش
  . باشد خارج گرديد، غسل در اين صورت نيز فرض مي

ـد از   :۳مسئله ـرد و بع  اگر از آلت كسي به شهوت مقداري مني بيرون آمد و اين شخص غسل ك

ـود قبر اين صورت غسل باري ديگر مقداري مني بدون شهوت خارج شد، دغسل  و  هلي باطل ب
  . باشد بر او فرض مي مجددغسل كردن 

كردن و قبل از چهل قدم  ادراركه اين مني بعدي، قبل از خوابيدن و قبل از  شرطيه بالبته 
  . يا بيشتر راه رفتن خارج شود

و اعاده  بودهنماز خوانده بود، آن نمازش صحيح  كسي قبل از خروج اين منيِ بعدي و اگر
  . اش الزم نيست

شرط  هاين صورت فرض خواهد بود، ب خارج شود، غسل در از آلت كسي ، منيادراراگر بعد  :۴مسئله
  . آنكه با شهوت خارج شده باشد

حالت  ، اينكرد تري را مشاهده يا زني بعد بيدار شدن از خواب بر جسم يا لباس خود مرد اگر :5مسئله
  . باشد دارد كه منجمله در هشت صورت آن غسل فرض مي زياديهاي  صورت

  .يادش استه يقين يا گمان غالب دارد كه اين مني است و احتالم نيز ب  _۱+
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  . يادش نيسته يقين دارد كه اين مني است و احتالم ب  _۲+

.يادش استه يقين دارد كه اين مذي است و احتالم ب  _۳+
)١(  

  .يادش استه شك دارد كه آيا اين مني است يا مذي، و احتالم ب  _۴+

  .يادش استه شك دارد كه آيا اين مني است يا ودي، و احتالم ب  _5+

  .يادش استه شك دارد كه آيا اين مذي است يا ودي، و احتالم ب  _6+

  .يادش استه شك دارد كه آيا اين مني است يا مذي يا ودي، و احتالم ب  _۷+

  . يادش نيسته شك دارد كه آيا اين مني است يا مذي، و احتالم ب  _۸+

  

�+ �_�  

  
پوست  وي خارج شده در داخل آنتناسلي ختنه نشده است و مني از سوراخ آلت  كسي اگر  :6مسئله

شود، در اين صورت نيز غسل بر او فرض مي گردد، اگرچه  باقي بماند كه در هنگام ختنه قطع مي
  .پوست به بيرون سرايت نكند مني از داخل اين

  

  

  _ ايالج: سبب دوم غسل +

�+�_�  

مرد با شهوت در شرمگاه زن زنده يا در }حشَفَة{دخول سرِ آلت تناسلي ؛سبب دوم غسل            
گويند، چه اين شخص ديگر مرد باشد  مي »ايالج« آن را وسوراخ مقعد شخص زندة ديگر است 

.مني خارج شود يا نشودو چه }ايزك{يا زن يا مخنَّث
)٢(   

                                                 
كه در شروع شهوت خارج مي شود و از خروج آن شهوت كم نشده بلكه بيشتر مي گردد، را آبي      )١(
     .ندناممي  »ودي« كه گاهگاهي بعد از ادرار يا قبل از آن خارج مي گرددرا و آبي  ،مي گويند »مذي«

 حرام، حرام و فرض خواهد شد، ولي بايد دانست كه دخول در جاياين ايالج سبب  بهسل زيرا غ     )٢(

  .گناه كبيره است
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دو جانب وجود داشت، يعني اگر هر دو  و در صورت ايالج، اگر شرط صحت غسل در هر

  . گردد جانب بالغ بودند، غسل بر هر دوي آنها فرض مي

ـورت     و اگر شرط صحت غسل يعني بلوغ فقط در يك جانب وجود داشـت، در ايـن ص
  . و بسغسل فقط بر همان شخص بالغ فرض خواهد بود 

ـورت   }كسي با دختري نكاح كرد و{اگر :۷مسئله ـه در ص دختر نابالغ بود، ولي آنقدر كمسن نبود ك
ـه         ـوهر ب ـرِ آلـت ش ـول س ـورت از دخ جِماع، خوف يكجا شدن دو شرمگاهش برود، در ايـن ص

 شرطيه گردد، ب فقط بر شوهر فرض مي}شود بلكه غسل فرض نمي اوبر {، غسلششرمگاه

  . كه شوهر بالغ باشد

رمگاه زني شاگر سرِ آلت مردي كه خُصيه هايش را بريده اند داخل سوراخ مقعد كسي يا  :۸مسئله
غسل  در غير آن. دو جانب بالغ باشند شرط آنكه هره گردد، ب دوي آنها فرض مي هر شود، غسل بر

  .  كه بالغ است مي گرددفرض از ميان آن دو كسي  بر همان

گر سرِ آلت تناسلي مردي قطع شده باشد، در اين صورت مقدارِ دخول آن از باقيماندة آلت ا :۹مسئله
يعني اگر آنقدر از باقيماندة آلتش داخل برود كه به اندازة سرِ آلتش . تناسلي اش اعتبار خواهد داشت
  . در غير آن غسل واجب نخواهد بود است، غسل واجب خواهد شد، و

ـر    موود را با پارچه يا چيز ديگري پيچانيده داخل ناگر مردي آلت خ :۱۰مسئله ـورت اگ د، در ايـن ص
.، غسل بر او فرض خواهد شدردحرارت اندام نهاني زن را احساس ك

)
 

١(
   

ـر او    اما احتياط در اينست كه چه حرارت اندام نهاني زن را احساس كند يا نكند، غسـل ب
  . گردد فرض مي

مرد بي شهوت يا آلت حيواني يا چيزِ ديگري و يا انگشـت  اگر زني در غلبة شهوت، آلت  :۱۱مسئله
خود را در شرمگاه خود داخل كند، در اين صورت نيز غسل بر او فرض خواهد شد، چه مني خارج 

  . شود يا نشود

                                                 
 لذاقانه ها مانع احساس حرارت نيست، ون اين پو چ. رواج يافته است »قانَهپ«امروزه استعمال نوعي      )١(
  . باشد صورت ايالج با آن، غسل فرض مي در

    9/52 :مسايل غسل و 1/26 :منتخبات نظام الفتاوي
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  .گردد در اصل مذهب، بدون انزال، غسل واجب نمي .و اين رأي شارح منيه است

  

   
  _ پاک شدن از حیض است: سبب سوم غسل +

�+�_�  

ـوان   تفصيالت  »احكام دوران حيض«و  »مسائل حيض و استحاضه«آن را تحت عن
  .مالحظه كنيد

  

  

  _ پاک شدن از نفاس است: سبب چهارم غسل +

�+�_�  

  .مالحظه كنيد »... نفاس احكام «و  »نفاسمسائل «آن را تحت عنوان  تفصيالت

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  رددگ آن فرض نمي هاي كه غسل در صورت

�+�_�  

اگرچه از سوراخ آلت . اگر مني از جايگاه خود به شهوت جدا نشود، غسل فرض نخواهد شد :۱مسئله
  . يا شرمگاه نيز خارج گرددتناسلي 

زد و به سبب ضربه را مثالً كسي بار سنگيني را برداشت، يا از جاي بلندي افتاد، يا كسي او 
  . ها غسل بر او فرض نمي گردد اين صورتام تممني بدون شهوت از او خارج شد، در  ة آنصدم

د، غسل در اين صورت بر او فرض مونكسي با دختر بسيار خُردسالي جِماع }بالفرض{اگر :۲مسئله
آن دختر آنقدر خُردسال باشد كه از جِماع }ثانياً{مني خارج نشود و}اوالً{شرط آنكهه نخواهد بود، ب

  . با او خوف يكجا شدن دو شرمگاهش برود

ـد  اي پيچانيده جِماع كند، غسل  خود را با پارچهتناسلي اگر مردي آلت  :۳لهمسئ بر او فرض نخواه
ـاني  }كُلُفت{شرط آنكه پارچه آنقدر ضخيم و درشته ب بود، باشد كه به سبب آن حرارت اندام نه

.زن و لذت جِماع را احساس ننمايد
 )١(

  

شَفَه، اما قَول اَحط اينست كه به محض غايب شدن حگرديد غسل واجب خواهدو .  

  . د، غسل فرض نخواهد شدگردياگر به اندازة كمتر از سر آلت داخل  :۴مسئله

»ودي« و »مذي«از خُروج   :5مسئله

  . غسل فرض نمي شود)٢(

»ستحاضها«از خروج خون  :6مسئله

  . غسل فرض نمي شود )٣(

                                                 
رواج يافته و چون اين پقانه ها مانع احساس حرارت  »پقانَه«امروزه استعمال نوعي چنانكه گفته شد      (١)

  . باشد ج با آن، غسل فرض ميصورت ايال نيست، بنابرين در

شود و از خروج آن شهوت كم نشده بلكه بيشتر مي گردد،  كه در شروع شهوت خارج ميرا آبي      )٢(
     .نامندمي  »ودي« كه گاهگاهي بعد از ادرار يا قبل از آن خارج مي گرددرا و آبي ، گويند مي »مذي«

   .شود شرمگاه زن در غيرِ اوقات حيض يا نفاس خارج مي خونيست كه به سبب بيماري از »استحاضه«    )٣(
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غسل  ،مني ت از خروج اينهست، در اين صور مبتال »جريان مني«كسي به مرض  اگر  :۷مسئله

  . بر او فرض نخواهد شد

  

�+ �_�  

  
هاي ذيـل   كسي از خواب برخاست و بر لباسش تري اي را مشاهده كرد، در صورت اگر :۸مسئله

  :نخواهد بود فرضغسل بر او 

  .يادش نيسته يقين دارد كه اين مذي است و احتالم ب  _۱+

  .يادش نيسته م بشك دارد كه اين مني است يا ودي، و احتال  _۲+

  .يادش نيسته شك دارد كه اين مذي است يا ودي، و احتالم ب  _۳+

  .يادش استه يقين دارد كه اين ودي است و احتالم ب  _۴+

  .يادش نيسته يقين دارد كه اين ودي است و احتالم ب  _5+

  . يادش نيسته شك دارد كه اين مني است يا مذي يا ودي، و احتالم ب  _6+

 صورت در اين اگر .واجب است كردن دوم و ششم، احتياطاً غسل ،هاي اول صورت البته در

  . گردد ها غسل نكند، نمازش اداء نخواهد شد و سخت گناهكار مي

ح�م�ه�   زيرا در اين صورتها امام ابويوسف ٰ  ر� ح�م�ه�  با طَرَفَين  اهللا� ت�ع�ا�� ٰ ار� امام ابو . اختالف دارد       اهللا� ت�ع�ا��
ح�م�ه�  )١(يوسف ٰ  ر� ـا�� ـرَفَين  واجب نمي فوقهاي  غسل را در صورت   اهللا� ت�ع� ح�م�ه� )٢(داند و طَ ـا ر� ٰ  اهللا� م� ـا��    ت�ع�

  . غسل را واجب دانسته اند، و فتوي بر قول طَرَفَين است

  . از اماله كردن در راه پشت، غسل فرض نمي شود :۹مسئله

                                                 
ح�م�ه�   حضرت امام ابويوسف         ) ١( ٰ  ر� ـلف       اهللا� ت�ع�ا�� ـابر س از بزرگترينِ شاگردان امام اعظم ابوحنيفه و از اك

تا اسپانيا در سراسرِ خالفت اسالمي بود كه از چين   (Chief  Justice)صالحين و اولين قاضي القُضات اسالم 
  .جري قمري وفات كرده182وي در سال . گرفت و از تركيه تا آفريقا را در بر مي

ٰ       در كُتُب فقهي اَحناف »نطَرَفَي« مراد از      )٢( � اهللا� ت�ع�ا�� ح�م��� ي� ر�    حضرت امام اعظم ابوحنيفه   ر� و     ه� ع�نْ اهللا� ض�
ـباني دومين شاگرد بزرگ ايشان، حضرت امام محمد ح�م�ه�   بن حسن شي ٰ  ر�     .است    اهللا� ت�ع�ا��
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ناف زن يا مردي داخل كند و مني خارج نشود، در ايـن   خود را درتناسلي كسي آلت  اگر :۱۰مسئله

  . صورت غسل فرض نخواهد بود

ـرد،    اگر :۱۱مسئله ـاس ك كسي در خواب ديد كه مني اش خارج شد و لذّت خروج مني را نيز احس
بر او فرض در اين صورت لي بعد از بيداري در لباس خود، تري يا اثر مني را مشاهده نكرد، غسل و

  .نخواهد بود

  

  

  

  

  استواجب درآن كه غسل ديگري هاي  صورت

�+�_�  

ـا از     {ت حدثاسالم آورد و در هنگام كفر در حالكافري  اگر  _۱+ ـود و ي يعنـي جنُـب ب
ـيكن      ،و هنوز غسل نگرفته است}نفاس پاك شده بود حيض و ـود، ل ـه ب و يا گرچه غسـل گرفت

ـر ا غسل كردن غسلش شرعاً صحيح واقع نشده است،  ـد از اسـالم آوردن   در اين صورت ب و بع
  .ستاواجب 

ـار    _۲+ اگر پسر يا دختري قبل از پانزده سالگي بالغ شود و قبل از اين بلوغ براي اولين ب
  .احتالم كند، در اين صورت غسل بر او احتياطاً واجب است

بعد از پانزده سالگي احتالم شود، آنكه كه احتالم شود، يا  و بعد از اين مرتبة اول، هر وقتي
.سل بر او فرض خواهد بودغ

)١(  

  .فرض كفايه است ،مرد مسلمان بر مسلمانان غسل دادن ميت   _۳+

                                                 
   .هاى شمسى شود نه سال هاى قمري حساب مي اين پانزده سالگي از روى سال    (١)

     9/71 :فتاوى دار العلوم ديوبند و 5/170: رد المختار

  . شود كه دختر قبل از نُه سالگى و پسر قبل از دوازده سالگي بالغ نمي بايد دانست

  2/399  :كنز الدقايق
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  )١( سنّت استدرآن هاي كه غسل  صورت

�+�_�  

ـاز   كه نماز جمعه بر ايشان واجب است، غسل كساني  _۱+ كردن در روز جمعه بعد از نم
  . سنت استبر ايشان صبح تا وقت نماز جمعه، 

كردن در روز عيد بعد از نماز صبح،  كه نماز عيد بر ايشان واجب است، غسل يكسان  _۲+
  .سنت استبر ايشان 

  . است سنتايشان  بر كردن غسل پوشند،ب خواهند مي عمره را حج يا احرام كه كساني  _۳+

ـان  حج رفته اند، در روز عرَفَه بعد از زوال آفتاب، غسل ه كه ب كساني  _۴+ كردن بر ايش
  .استسنت 

  

  

  

  

  مستحب استدرآن هاي كه غسل  صورت

�+�_�  

 البته اگر از حدث. غسل بگيردكه اسالم مي آورد برايش مستحب است  كسي هر  _۱+
   .اَكبر پاك باشد

هيچ عالمت بلوغ  اين زمانهر پسر يا دختري كه به سن پانزده سالگي برسد و تا   _۲+
  .قت غسل كنددر او ظاهر نشود، برايش مستحب است در اين و

 ،از جنون و مستي هوش آمدنه بو بعد }حجامت{غسل كردن بعد از نيشتر زدن  _۳+
                                                 

 قَ     )١(
َ

  ال
�
ْكِهِ : اِ�� الش

َ
 ِعتَاَب بِ�

َ
ال

َ
ِ الز�وَائِِد، ف

َ
   1/174 :ُهوَ مِْن ُس�
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  .هوش آمدن از بيهوشي مستحب استه و بعد ب

غسل  يتبرايش مستحب است تا بعد از شستن م دادغسل را  كه ميت كسي هر  _۴+
  .كند

  .عبان مستحب استدن در شب برات يعني شب پانزدهم شغسل كر  _5+

ْ «غسل كردن در شب   _6+
َ

� 
ْ
 ال

ُ
 لة

َ
 ق

ْ
 « براي آنكس مستحب است كه »رد

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ْلة

َ
� 

ْ
را  »رد

  .ه باشدددي

  .غسل كردن در هنگامِ ورود به مدينة منوره مستحب است  _۷+

زْ «غسل كردن در   _۸+
ُ
هم

َ
لِف

َ
ـبح روز دهـم ذي   }در ايام حج{خاطر وقوفه ب »د در ص
  .تالحجه بعد از طلوع فجر مستحب اس

  . مستحب است}در دوران حج{غسل كردن براي طواف زيارت   _۹+

ـراي  غسل   _۱۰+  «كردن ب
ْ
َرَه ِى ـرَم

َ
ـاييعني س{»�  }يطان در ايام حجگاه شنگ زدنِ ج

  . مستحب است

.غسل كردن براي نماز كُسوف و خُسوف و استسقاء مستحب است  _۱۱+
)١(  

ـبت مستحب استغسل كردن براي اداي نماز خوف و وقت مص  _۱۲+   .ي

  .خاطر توبه كردن از گناهي مستحب استه غسل كردن ب  _۱۳+

  .مستحب استخانه ه و رسيدن بغسل كردن بعد مراجعت از سفر   _۱۴+

مي لباس نو براي كسي كه و همچنين  ،خاطر رفتن به مجالسه غسل كردن ب  _15+
  . مستحب استپوشد 

  .مستحب استلش كنند، خواهند قت سي كه ميبراي كغسل كردن    _16+

  

�+�_�  

  

                                                 
 گويند كه در وقت آفتاب گرفتگي و ماهتاب گرفتگي مـي  نماز كُسوف و خُسوف، نمازي را مي     (١)

  . خوانند ريدن باران ميو نماز استسقاء نمازي است كه در هنگام خشكسالي و نبا. خوانند



 

+192_ 
  

  

  
  

  احكام حدث اكبر

  _ بعضي از احكام حالتي كه غسل كردن بر شخص واجب است +

�+�_�  

ـر   . به مسجد، حرام اسـت  شكسي غسل فرض شد، اكنون داخل شدن چون بر :۱مسئله ـه اگ البت
  . ضرورت شديدي دارد، در اين صورت دخولش جايز خواهد بود

ـري  جز آن دروازه شود و  انة كسي در داخل مسجد باز ميل دروازة خامثطور ه ب راه ديگ
در جائي ديگر سكونت اختيار كند، در اين  تادارد هم نو اين شخص توان  ،براي خروج دروازه ندارد

  . جايز است تا تيمم نموده به مسجد داخل شود ويصورت براي 

ـدا   جدر چاه يا حوضِ آب در مسجد باشد و جز آن  ،و يا اينكه چشمه ـري آب پي اي ديگ
  . نشود، در اين صورت نيز شخص اجازه دارد تا تيمم نموده داخل مسجد برود

ـنش به عيدگاه كسي :۲مسئله جايز  امثال آن خانقاه و ،مدرسه ،كه غسل بر او فرض شده است، رفت
  .است

 اون كه زن در حالت حيض يا نفاس باشد، براي شوهرش ديدن آن اعضاي بد هنگامي :۳مسئله
كه  در حالي ،هاي جسم زن كه بين ناف تا زانوي زن است، يا چسپانيدن جسم خود به اين قسمت

  . لباسي بين شان حايل نباشد، و يا جِماع كردن با او حرام است

ـا پسـخوردة او را     حيض و نفاسـش  در حالتبراي شوهر جايز است كه زن را  :۴مسئله ـد، ي ببوس
، يا با او در يك بستر بخوابد، و يا جسم خود را با جسم او، بر ناف او يا بخورد، يا او را در آغوش بگيرد

   .باالتر از ناف او و بر زانويش يا پائين تر از زانوي او بچسپاند، گرچه لباسي هم حائل نباشد

ست اآن قسمت جسم زن را كه بين ناف تا زانوي زن  ،كه لباس يا پارچه اي و در صورتي
جسم خود بر آنجا صحيح و جايز است، بلكه جدا خوابيدن  چسپانيدن شوهرش، براي ه باشدديپوشان

  . باشد به سبب حيض مكروه مي زنكردن از اختالط با  شوهر از زن و دوري
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اگر مردي بعد از بيدار شدن از خواب بر آلت خود تري را مشاهده كرد و آلتش نيز قبـل از   :5مسئله

پنداشته خواهد  »مذي«او فرض نمي باشد و آن تري  خواب ايستاده بود، در اين صورت غسل بر
  . يادش نباشد و همچنين به گمان غالبش اين تري مني نباشده آنكه احتالم ببر ط وشرم. شد

ـر ه و اگر بر ران يا لباس خود تري را مشاهده كرد، در اين صورت غسل ب ـر او    ه ـال ب ح
  . واجب خواهد بود

مني  نشان شدن يك زن، بر بستري خوابيدند و بعد از بيدار و رددو مرد يا دو زن يا يك م اگر :6مسئله
ـر    آنهاكه اين مني از كيست، و قبل از  دانسته نشدرا بر بستر مشاهده كردند و  ـز ب كس ديگري ني

  . دوي شان فرض خواهد بود روي اين بستر نخوابيده بود، در اين صورت غسل بر هر

ـود، در ايـن دو     و اگر قبل از آنها كس ديگري نيز بر بستر خوابيده بود، و يا مني خشـك ب
  .صورت غسل بر هيچ كدام ايشان فرض نمي گردد

. اگر بر مرد يا زني غسل فرض شد و جائي پوشيده و مستور نيست تا در آنجا غسل نمايند :۷مسئله

خواهد  كند و بر زن واجب لسبرهنه نزد مردان غ}حتي{اين صورت، بر مرد واجب خواهد بود تا در
.برهنه نزد زنان غسل نمايد}حتي{ود تاب

)١(
  

ولي برهنه شدن و غسل كردن مرد نزد زنان و برهنه شدن و غسل كردن زن نزد مردان 
    .بايد تيمم كنند يين صورتچنحرام است، در 
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ـودن   ندر صورت پيش آمدن چنين واقعه اي و همچني     (١)  در حالـت در احوال عادي نيز غسل نم

  .باشد مستحب مينشسته 
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  مسایل تیم�مم
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آنجا  هم س ديگريك كجاست و داند كه آب در ست و نميكسي در دشت يا بياباني ه اگر :۱مسئله
  . نمايد تيممدربارة جاي آب از او بپرسد، او در اين صورت  تا يستنوجود م

ـرعي  «گفت كه آب در فاصلة يك  اگر شخصي را يافت و اوو  »ميـل ش

ـود دارد و  )١( وج
ـا   كسييا اينكه  ،گويد راست مياو ش نيز اينست كه خود لبگمان غا را نيافت ليكن از عالمت ي

ـد، در   »ميل شرعي«كه آب شايد در فاصلة كمتر از يك  گمان داردقرينه اي خودش  موجود باش
جستجوي  آنكه خودش يا همراهانش دچار تكليف يا مشقتي نشوند، تالش و شرطه اين صورت ب

  . دمي باشكردن بدون تالش و جستجوي آب برايش جايز ن تيممبود، و  آب بر او الزم خواهد

موجود است، در اين  »ميل شرعي«داند كه آب در فاصلة كمتر از يك  و اگر به يقين مي
  . باشد بر او واجب ميبا آب صورت آب آوردن و وضو كردن 

اين صورت واجب نيست  درقرار دارد،  »ميل شرعي« از يك فاصلة دورتره اگر موضع آب ب :۲مسئله
  . درست است تيممتا آنجا رفته آب بياورند بلكه 

يك ميل دور باشد و نتواند در فاصلة كمتر از يك ميل آب پيدا كند، در از آبادي  كسي اگر :۳مسئله
 قدم زدنخاطر كمي ه ، و فقط بباشدكند، چه مسافر باشد يا ن تيمماين صورت برايش جايز است تا 

                                                 
  . است متر 610يك كيلومتر وچنانكه گذشت مساوي  »يك ميل شرعي«    (١)

مورد توثيق و تصديق اكابر علماء ديوبند چون شيخ الحديث دار العلوم  متر 610يك كيلومتر و اين
والنا مفتي نظام الدين رحمه اهللا ديوبند و مفتي اعظم هند حضرت موالنا سعيد احمد پالنپوري، حضرت م

ـاوي دار  و  ،صدر مفتي دار العلوم ديوبند حضرت موالنا مفتي ظفير الدين مفتي دار العلوم ديوبند و مرتِّب فت
از موالنا رفعـت   »مسايل وضو« العلوم ديوبند مي باشد، چنانكه از تقاريظ و تصاديق ايشان در مقدمة كتاب

  .استواضح د قاسمي مدرس دار العلوم ديوبن
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  . آبادي رفته باشدخارج از 

ـاه    اگر :۴مسئله ـا از چ ب آكسي در طول راه چاهي را پيدا كرد ليكن ريسمان و دلو نزدش نيست ت
ـردن   تيممندارد، در اين صورت وجود شخص ديگري نيز ريسمان و دلو نزد بكشد و همچنين  ك

  . استبرايش جايز 

توان با آن يك مرتبه چهره مي كه  ستا، اگر آن اندازه آب كمي آب پيدا كردكسي مقدار  :5مسئله
بلكه اين اعضاء را يك يـك   ،جايز نمي باشد تيممو دو دست و دو پاي را شست، در اين صورت 

  . سنت هاي وضو را ترك نمايدساير غرغره كردن و  ،و سر خود را مسح كند شستهمرتبه 

  . بگيرد تيممو اگر آب به اين اندازه هم نيست، در اين صورت 

يعني اگر وضو يا غسل كند  ،رساند دارد كه آب به او ضرر مي اي كسي چنان بيماري اگر :6همسئل
  . برايش جايز است تيممشود،  تر مي بيماري اش بيشتر يا طوالني

ـورت    رساند و آب گرم ضرري نمي البته اگر آب سرد برايش ضرر مي رساند، در ايـن ص
ـر نيسـت، در ايـن    اگر در جائي باشد كه آب گ و. واجب خواهد بودبر او استفاده از آب گرم  رم ميس

  . نمايد تيمماجازه دارد صورت 
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ـايز   تيممر موضعي نزديكتر از يك ميل وجود دارد، داگر آب يقيناً  :۷مسئله كردن در اين صورت ج
   )١(.آن واجب خواهد بود آب آوردن از آنجا و وضو با. نيست

ش جايز تيممبراي آب آوردن نرود،  ،و شرم از مردان سترخاطر اگر زني ب فوقصورت  در   
ناجايز  ،ترك گرددبه سبب آن كه يكي از احكام شريعت  آنگونه افراط در حجاب و شرم. نمي باشد

                                                 
مال يا عزت و آبرو نرود و اگر  ،حكم باال در صورتي خواهد بود كه از رفتن به آنجا خوف خطر جان     (١)

  . رود، در اين صورت تيمم جايز خواهد بود عزت و آبرو مي مال يا ،خوف جان

مَاءُ ِعنْدَ 
ْ
ْن َ�َن ال

َ
 غَفِْسهَا بِأ

َ َ
ةُ �

َ
مَرْأ

ْ
ا َخافَْت ال

َ
َذا إذ

َ
اِسٍق  وَ 

َ
فَائِِق . ف

ْ
َْحرِ الر%ائِِق وَا&%هْرِ ال

ْ
َذا ِ( ا)

َ
فتاوي   .ك
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پوشانيده جهت آب يا در حجاب  چادر زن واجب است تا خود را بابر  فوقدر صورت . و حرام است
نزد مردان نمايان را خود  چهرةمردان وضو كند و ني دست و پا و  ضورحالبته نبايد در . گرفتن برود

  . بسازد

ـدت   ،بگيرد تيممبا آب وضو كند،  دكه انسان نمي توان تا هر زماني :۸مسئله ـادي  گرچه م هـم  زي
ـه   اي قدر پاكيزگي و از اينكار وسوسه اي در دل راه ندهد، زيرا هر. عذرش طول بكشد  توسـط ك

بنابرين نبايد اين . آيد ميدست ه بنيز  تيممهمانقدر پاكيزگي توسط  ،ي شودحاصل موضو و غسل 
  . شود خوب پاك نمي تيمموهم را در دل راه داد كه انسان از 

ـورت   نآ نپول خريد ياگر آب را مي فروشند و شخص :۹مسئله ـيمم را ندارد، در اين ص ـرايش   ت ب
  . جايز است

باشد،  مصارف ضروريات راه وكرايه و غيره اش نيز مي بيشتر ازهمچنين و اگر پول دارد و 
  . دخواهد بودر اين صورت خريدن آب بر او واجب 

ايـن   ت نيسـت، در ن مي فروشند كه در هيچ جائي به ايـن قيمـ  البته اگر آب را آنقدر گرا
  .درست است شكردن براي تيممواجب نيست و بر او صورت خريدن آب 

اين صورت نيز  غيره اش نيست، خريدن آب در كرايه و ،راهو اگر پولش بيشتر از مصارف 
  .كردن برايش صحيح است تيممبر او واجب نمي باشد و 
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ـار     اگر هوا آنقدر سرد است يا آنقدر برف مي :۱۰مسئله ـا بيم ـرگ ي بارد كه از غسل كردن، خوف م

ل گرفته خود را در آن موجود نيست كه شخص غس نيزچيز ديگري يا پتو  ،رود و لحاف شدن مي
  . ستا جايز كردن تيمممجبوري، حالت گرم نگاهدارد، پس در چنين 

غسل گرفتن بر اين صورت  كسي نصف بدنش زخمي بود يا چيچك گرفته بود، در اگر :۱۱مسئله
  .نمايد تيممبلكه او  ،واجب نمي باشداو 
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 لي اين شخصوا بود آنج كآب نزدي خواند و نماز كرده تيممكسي در دشت يا بيابان  اگر :۱۲مسئله

بازهم  ،چون آگاه شدبعداً و . دو صحيح است و هم نمازش هر تيمماين صورت هم  د، درشآگاه ن
  . ضروري نيستنماز اعادة آن 

همسفرش  نزد ليو اشتدخودش آب ن و پيدا كرد يا غسل مسافري ضرورت به وضو اگر :۱۳مسئله
ـد،   ميآب اگر از او آب بخواهم  ؛گويد اگر دلش مي : در دل خود بنگرد آب بود، در اين صورت ده

  بخواهم آباگر  ؛گويد مي دلش اگر و. كردن بدونِ اوالً آب خواستن جايز نيست تيمم صورت اين در

  . خواندن بدون خواستن آب نيز جايز است كردن و نماز تيممدهد، در اين صورت  آب نمي

ـرايش آب داد، در   شاز همراه ،نمازاداي و  تيممام انجليكن اگر بعد از  آب خواست و او ب
  . عاده كنداين صورت بايد وضو گرفته نماز را ا

كردن برايش جايز نيسـت   تيممكسي فقط آب زمزم با خود داشت، در اين صورت  اگر :۱۴مسئله
  . باشد با آب زمزم بر او واجب مي كردن بلكه وضو يا غسل

ـدا نمـي    طول راه كسي با خود آب دارد ولي راه سفر چنان خراب است كه آب در اگر :15مسئله پي
 تيممبلكه  ،در اين صورت وضو نگيرد، رود شود و بنابرين خوف مشقت يا هالكت از تشنگي مي

  . برايش جايز است

ـ   د، دردارضرري نبرايش رساند ولي وضو  كسي ضرر ميه اگر غسل ب :16مسئله ـورت ب ه اين ص
ـ   ،جاي غسل كرده بود شكسته ي كه بتيمم و بعداً اگر. نمايد تيممل جاي غس ـون ب ـاي  ه اكن ج

  . نكند بلكه بايد وضو كند تيمموضو 

شكند و آنگاه بعد  كه وضو را مي جاي غسل، امري پيش آمده گرفتن ب تيممو اگر قبل از 
  .ستو وضو كافي براي غسل تيمميك اين صورت همين  غسل را نمود، در تيمماز آن 
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  _طريقة تيمم كردن+
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ـام روي  آنگاه دست را بر زمين پاك زده }كف{دو كردن اينست كه هر تيمم ةطريق :۱۷مسئله تم
ا بهمراه را دو دست  دست را دوباره بر زمين زده و اينبار هر}كف{دو سپس هر ،خود را با آن بمالد

  . بمالدبا آن هاي خود خوب  آرنج

در دست دارد، زيرِ آنها را  ... اگر زني چوري و دستبند و}كسي ساعت پوشيده بود يا اگر{
ـانش }يك تار موي بلكه به اندازة{يك ناخنه اندازة خوب بمالد، زيرا اگر جائي بنيز  ـرك   در گم ت
ـرك    همچنين .درست نخواهد بود تيممد، شو ـائي ت انگشتري و چلّة خود را بيرون كند تا هيچ ج

  . نيز خالل نمايدرا  ها و ميان انگشتان دست. نگردد

  . انجام شده است تيمم ،كار را انجام داد چون اين دو

دو دست خود را بر خاك زد، آنها را خوب بتكاند تا ذرات خاك بر رويش  چون كسي هر :۱۸مسئله
  .دانخاك آلود نگردرا ننشيند و چهره اش 
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ـنگ،  باشد مانند خاك، ريگ،  »جنس خاك«چيزي كه از  هربا  متيمبرعالوة زمين،  :۱۹مسئله س

ـاك «چيزي كه از و هر  .جايز است ...امثال آنها خشت و ردگچ، چونه، زرنيخ، سرمه، گَ  »جنس خ

  . با آنها جايز نيست تيمم...  نباشد مانند طال، نقره، فلز، گندم، چوب، پارچه و غلّه جات و

ـر  تيمماين صورت  در ،ي مذكوره نشسته باشدگَرد و خاك بر اشيا البته اگر ـايز    ب ـا ج آنه
  . است

بر آن جايز  مـتيماست و  »جنس خاك«از  ،چيزي كه در آتش نسوزد و ذوب نشود هر :۲۰مسئله
  .بر آن جايز نيست تيمم ،و هر چيزي كه در آتش بسوزد و خاكستر شود يا ذوب شود. است
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.جايز نمي باشدبر خاكستر  تيمم

)١(  

البته اگر . پارچه جات جايز نيستساير ظروف مسي و بالشت و توشك و  كردن بر تيمم :۲۱مسئله
ـر  كه هنگام دست زدن، گَرد و خاك بسياري آنها نشسته است گَرد و خاك بر آنقدر  از روي آنها ب

  .آنها درست خواهد بود بر تيمماين صورت  د، درگرد كف دست خاك آلود مي خيزد و مي

لي جايز است كردن بر متيمر از آب چه  ،آفتابه وكوزة گليكن اگر بر . باشند يا خالي باشندپ 

.ستآنها جايز ني بر تيمماين صورت  ، درباشدشده  »كاري الك« آنها

)
 

٢(   

بر آن جايز است، بلكه حتي اگر با آب  تيممبازهم  ،اگر بر سنگي هيچ گرد و خاكي نباشد :۲۲سئلهم
گرد  ها نيست كه دستبه اين برآن درست است و ضرورتي  تيممبازهم  ،ده باشدخوب شسته ش

  . و خاك آلود شود

ـد   كردن بر تيممبه همين صورت  خشت پخته نيز جايز است، چه بر آن گرد و خاك باش
  . يا نباشد

 كسي جز الي اگر. كردن بر گل و الي گرچه درست است اما مناسب نمي باشد تيمم :۲۳مسئله
كند و بگذارد تا خشك شود  چيز ديگري نيافت، پس بهتر است كه نخست پارچه اي را از الي پر

  . نمايد تيممآن  آنگاه بر ،و چون الي خشك شد

ـر     صورتي كه مي ره اين صورت به رود، در البته اگر وقت نماز از دست مي ـه ب ـد چ توان
  . ا نمايدكند و نماز را نبايد قض يممتتَر و چه بر خشك، الي 
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 و چونه گرچه مي ،م برآن جايز نيستاما بازهم تيم ،شود سوزد و نه ذوب مي گرچه نه مي خاكستر     (١)

ـثني اندسدو از قاعدة باال م اين. ازهم تيمم برآن درست استاما ب ،سوزد ـ . ـت ـكل همچنين چونه چه ب  ه ش
  . آن جايز است، تيمم بر ريزهسنگ شكله باشد و چه ب سنگ

    1/69: حاشية جديده

  .كاري را دارد نيز حكم الك ،رنگي كه جِرم داردهر رنگ روغني و    )٢(
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يا نجاست ديگري بر زميني افتاد و توسط شعاع آفتاب خشك شد و بوي بدش درار ااگر  :۲۴مسئله

ـود   خواندن بر اين صورت پاك گرديده است و نماز نيز از بين رفت، زمين در ـد ب . آن درست خواه

  . آن جايز نمي باشد كردن بر تيممليكن 

، واقع شدهكه معلوم باشد در اين زمين چنين كاري بود خواهد البته اين حكم همان وقتي 
  . باشد آن زمين درست مي بر تيمم. اين صورت وهمي در دل نبايد آورد و اگر معلوم نبود، در

ه كردن ب تيممدر وقت مجبوري  ،جاي وضو صحيح استه كردن ب تيممهمانگونه كه   :25مسئله
  . باشد صحيح مي جاي غسل نيز

ـرايش   ،فاس پاك شده استورت زني كه از حيض يا نبه همين ص در هنگام مجبوري ب
  . نمايد تيمم تاجايز است 

  . دو يكيست طريقة هر. غسل وجود ندارد تيمموضو و  تيممهمچنين تفاوتي در بين 
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ـه او  كردن ر تيممطريقة  و نمود تيمم ن شخص ديگرياندآموختخاطر ه كسي ب اگر :26مسئله ا ب

بود،  تيممطريقة  آموختاندنبراي خود را نداشت بلكه مقصودش تنها  تيمم در دل نيتنشان داد، و 
ـده   تيممنيت شخص  ،تيمماو درست نخواهد بود، زيرا براي صحت  تيمماين صورت اين  در كنن

و آموختاندن  بلكه مقصودش نشان دادن شترا ندا تيممنيت چون اين شخص  ونيز شرط است، 
  . ش صحيح نمي باشدتيممبود، بنابرين  تيممطريقة 

 مي تيممخاطر پاكي ه كردن فقط اينقدر در دل اراده كند كه ب تيممكسي در هنگام  اگر :۲۷مسئله

   .صحيح خواهد بود تيممكنم،  مي تيممخواندن  خاطر نمازه كنم يا ب

ـ  مي تيممخاطر وضو  هكردن در دل به اين صورت كه ب و اراده ـاطر غسـل   ه كنم يا ب خ
  . ضروري نيست ،كنم مي تيمم
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ـ كرده است،  تيممدست گرفتن قرآن مجيد ه خاطر به كسي ب اگر :۲۸مسئله ا برايش جايز نيست ب
  . نماز بخواند تيممآن 

نمازهاي  اين صورت برايش جايز است تا در ،كرده است تيممخاطر اداي نمازي ه و اگر ب
  . باشد جايز مي تيممساير اوقات را نيز با آن بخواند و همچنين لَمس قرآن مجيد نيز با اين 

ـد و   تيمم، در اين صورت فقط يك نيز داردضرورت به غسل وضو ندارد و كسي  اگر :۲۹مسئله كن
  . جداگانه نمايد تيممكدام  ضرورتي نيست تا براي هر

خواند و سپس آب پيدا كرد و وقت نماز هنوز باقي مانده است،  نموده نماز تيممكسي  اگر :۳۰مسئله
  . باشد همان نمازش صحيح مي ،واجب نيستبر او در اين صورت دوباره خواندنِ نماز 

»ميل شرعي«كمتر از يك  آب در فاصلة اگر :۳۱مسئله

وجود دارد ولي وقت چنان تنگ است كه  )١(
ـايز نمـي    تيمم بازهمشود،  د و نماز قضا ميگذر از ميوقت نم ،اگر براي آب آوردن برود كردن ج

  .  بايد رفته آب گرفته وضو كند و نماز را قضا بخواند. باشد

  . خاطر لمس قرآن مجيد جايز نيسته كردن ب تيممدر موجوديت آب،  :۳۲مسئله

ـر   ست كه كمي پيشتر رفته آب خواهد يافت، در اين ار ااگر مسافري اميدو :۳۳مسئله ـورت بهت ص
ليكن آنقدرهم انتظار نكشد  ،آب بماندرسيدن به است تا نماز را در اول وقت آن نخواند بلكه منتظر 

  . كه وقت مكروه داخل شود

  . آب نشد بلكه نماز را در اول وقت آن خواند، اينكار نيز صحيح استرسيدن به اگر منتظر  و

ـود  }ريل{از قطار ر جهت وضوترسد اگ كسي نزد خود آب دارد ولي مي اگر :۳۴مسئله ـايين ش  ،پ
  )٢ (.باشد جايز ميبرايش  تيممدر اين صورت . قطار حركت خواهد كرد

ـري   شايد ترس داشت كه }در دشت و بيابان بود و{كسي و اگر ـوذي ديگ مار يا جانور م
                                                 

        5/146: مسايل وضو .است متر1610چنانكه گذشت يك ميل شرعي معادل    (١)

  . خروج از قطار نمي باشده تسهيالت وضو در داخل قطارها ميسر است، بنابرين نيازي ب هامروز    )٢(
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  . كند تيممند اتو اين صورت نيز مي ، دردش خواهدع نمااز گرفتن آب نزد آب بوده او را 

خواند و  نموده نماز تيمم يفراموشبنابر ميان اسباب خود آب داشت ولي  در اگر مسافري :35لهمسئ
ـاز   دارم، درآب يادش آمد كه در بين اسبابم ه بعداً ب ـر او  اين صورت نيز دوباره خواندن نم واجـب  ب

  .نيست
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ـز  تيمم همچنين. را نيز مي شكند تيممچيزي كه وضو را مي شكند  هر :36مسئله  از يافتن آب ني

  . مي شكند

ـر از    تيممكسي  به همين صورت اگر ـين او و آب كمت نموده كمي پيشتر رفت و فاصلة ب
  . مي شكند شتيممگرديد، در اين صورت نيز  »ميل شرعي«يك 

ـد  تيممخاطر وضو ه كسي ب اگر :۳۷مسئله  كرده است، به محض پيداكردن آن اندازه آب كه بتوان

  . ش مي شكندتيمموضو را با آن انجام بدهد، }فرايضِ{

ـا آن   پس هنگامي ،نموده است تيممخاطر غسل ه و اگر ب ـد ب  كه آنقدر آب بيابد كه بتوان

  . شكند ش ميتيممغسل را انجام بدهد، }فرايضِ{

   .ش نمي شكندتيممو اگر آبي كمتر از اين مقدار يافت، 

است، موجود اينجا آب گاه نشد كه آمسافر  ولي دبووجود م مسافرت آب در طول راهاگر  :۳۸مسئله
  . ش نمي شكندتيممدر اين صورت 

آگاه نيز شد ولي  شو به همين صورت اگر در طول راه، آب وجود داشت و مسافر از وجود
  . ش نمي شكندتيمماين صورت نيز  نتوانست از قطار پائين بيايد، در

بيابد  كه بيماري اش شفا كرده است، پس هنگامي تيمماي كسي به سبب بيماري  اگر :۳۹مسئله
او مي  تيمماين صورت نيز  رساند، در ضرري نميبرايش اكنون و استعمال آب در وضو و غسل، 

  . گردد وضو كردن و غسل نمودن بر او واجب مي شكند و حاال

به او در كه استعمال آب شد  مبتالبيماري اي بعداً به كرد و  تيممكسي آب نيافت و  اگر :۴۰مسئله
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ـ  يتيمماين صورت  در ،آنگاه آب پيدا كرد و ،رساند ضرر ميآن بيماري  ـافتن آب   ه كه ب ـاطر ني خ

  . كند تيممنموده بود مي شكند و حاال دوباره بايد 

بدنش خشك مانده بود  ازاندكي غسل داشت و غسل كرد ليكن ه كسي ضرورت ب اگر :۴۱مسئله
 ،يافت ه آبك تيوق بعداً هرو  ،كند تيممنشده است، لذا بايد  اين شخص هنوز پاكآب تمام شد، كه 

   .غسل ندارداعادة همان جاي خشك بدن خود را بشويد، ضرورتي به 

پيدا كرد كه وضويش نيز شكسته بود، در اين را در وقتي آب شخص در صورت باال اگر  :۴۲مسئله
  . بگيرد تيممجاي وضو ه يد و بصورت اوالً همان جاي خشك مانده را بشو

ـوان   ن با آن وضو گرفت ليكن نميتوا كم است كه گرچه مي اگر آب آنقدر و ـمت  ت قس
ستن جاي ـخاطر شه ت، در اين صورت با آن آب وضو بگيرد و بـرا با آن شس ة بدنخشك ماند
  . غسل را نمايد تيمم ،خشك مانده

ـان  . دوباره نيسـت  تيممبود، اكنون ضرورت به  غسل را قبالً انجام داده تيممالبته اگر  هم
  . باقي و كافي است ،قبلي تيمم

كسي لباس يا بدنش نجس است و وضو هم ندارد، و آب نيز اندك است، در ايـن   اگر :۴۳مسئله
  .نمايد تيممجاي وضو ه بدن و لباس خود را بشويد و ب بايدصورت، 

  

  

  

  
  

  تيممديگر بعضي احكام 

�+�_�  

ـاه   نوجود هم و پارچه اي  يستكشيدن آب از چاه ممكن ن اگر :۱لهمسئ دارد تا شـخص آن را در چ
ند، يا اينكه آب در مخزن يا چيز ديگري هست و كسپس فشرده با آبش خود را پاك  پائين نموده

گرفت  از آن آب ساختها كج رتوان مخزن  همچنين نمي و براي آب كشيدن وجود ندارد،اي  وسيله
ـا    همي شخص نيز ناپاك است، و كس ديگري ها و دست ـد ي موجود نيست تا از چاه آب بكش
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  . براي اين شخص جايز مي باشد تيمم ها صورتتمام اين دست او را بشويد، در 

ـامي پس مردم باشد،  شگرفته است سبب تيممآن  خاطراگر عذري كه شخص به  :۲مسئله  هنگ

  . از سر نو بخواندبايد ، بودخوانده  تيممهاي را كه با آن تمام نمازاكنون كه آن عذر از بين رفت، 

طور مثال، اگر كسي در زندان باشد و ماموران زندان به او آب ندهند، يا اينكه شخصي ه ب
ـام  }اين عذرها رفع شد، بعداًو {شمكُ ميترا  ،اگر وضو كني كه را تهديد كنداو  در اين صورت تم

  . ، بايد دوباره بخواندبودخوانده  تيممنمازهائي را كه اين شخص با اين 
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  . كنند، جايز است تيمماگر چندين نفر از يك سنگ و از يك جاي آن  :۳مسئله

ـه   ،خاطرِ عدم وجود آب و خاكه چه ب ( كسي قادر به استعمال آب و خاك نباشد اگر :۴مسئله و چ
بعداً دوباره خواندن آن نماز بر او البته و  .نددر اين صورت او بدون طهارت نماز بخوا )به سبب بيماري
  . واجب خواهد بود

ـورت  يقين يا گمان غالب دارد كه تا آخر وقت نماز،   كسي هر  :5مسئله آب خواهد يافت، در اين ص
  . مستحب است كه تا آخر وقت مستحب به انتظار آب باشد برايش

ـا ا ه ب ـو و     طور مثال اگر شخص يقين يا گمان غالب دارد كه ت ـتحب، دل ـر وقـت مس خي
يقيناً يا به  هبود}ريل{ميسر خواهد گرديد، يا كسي سوار قطارخاطر كشيدن آب از چاه ه بريسمان 

 است رسد و آب در آنجا موجود داند كه تا اخير وقت مستحب، قطار به ايستگاه مي گمان غالب مي

  . اشدبراي اين شخص مستحب است كه تا آخر وقت مستحب نماز، منتظر آب ب

 از داخل قطارسپس در اثناي راه كرد و  تيممآب  نبودنخاطر ه كسي سوار قطار بود و ب اگر :6مسئله
 ،او نمي شـكند  تيممدر حالِ حركت، چشمة آب يا حوض آب به چشمش خورد، در اين صورت 

خص نيز زيرا اين شخص قادر به استعمال آن آب نمي باشد، زيرا قطار براي او نمي ايستد و اين ش
  .از قطار پائين شده نمي تواند

�+�_�  
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  ل مسح بر موزهئمسا
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}يا بوت ساقداري را{ده آنگاه موزة چرمينمو كسي وضو اگر :۱مسئله
ـويش    )١( ـداً وض ـيد و بع پوش

ـود مسـح     تار اين صورت برايش جايز است دشكست،  ـاي خ در هنگام وضوي جديد، بر موزه ه
  . استاين بهترين صورت  ،را كشيده پاها را بشويد}يا بوت ساقدار{و اگر موزه. كند

ـلَك}يا بوت ساقدار{اگر موزه :۲مسئله جـاند، در    هاپا}شتالنگ{آنقدركوتاه است كه ب را نمـي پوش
كه {كسي به همين صورت اگر. جايز نيست}يا بوت ساقدار{آن موزه اين صورت مسح كردن بر

ـام  در . جايز نيسـت موزه آن  مسح بر ،دپوشيرا موزه  بدون وضو}وضو داشته ضرورت ب ايـن  تم
  . پاها را بشويد وموزه ها را كشيده بايد  ها صورت

ـافر نيسـت    ،مسح كردن تا سه شبانه روز جايز است ،براي مسافر :۳مسئله ـه مس  و براي كسي ك

  .جايز است تا يك شبانه روز}مقيم استبلكه {

شخص بي شود كه  مدت يك شبانه روز يا سه شبانه روز از همان لحظه اي شروع مي
  . را پوشيده است}يا بوت ساقدار{تي كه موزهني از وق ،دوشمي  وضو

 وضوبي هنگام غروب آفتاب  ردكرده موزه پوشيد و آنگاه  مثالً كسي در وقت ظهر وضو

ـد  تا وقت غروب آفتاب روز بعدي برايش جايز ميدر اين صورت ، مسح بر موزه دش ـراي  و . باش ب
ـاب غـ و به محـض  . باشد ايز ميجمسح  تا غروب آفتاب روز سوم، مسافر ـايز    ،روب آفت مسـح ج

  . نخواهد بود

ـد  از پا را }يا بوت ساقدار{اگر غسل بر شخص واجب گرديد، بايد موزه :۴مسئله . كشيده غسـل كن

                                                 
 پاپوشو است و خُفَّين در زبان عربي موزه  »خُفَّين« فقهمستعمل در كتب احاديث و  اصل لغت     (١)

 م ميه »مسحي«در زبان فارسي امروزه، نوعي از آن را  .گويند كه از چرم ساخته شده باشد ساقداري را مي

  .   گويند
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  . در غسل جايز نيست آنهابر كردن مسح 

  .آن}كف{نه بر جانب زير ،كردمسح بر جانب باالئي موزه بايد  :5مسئله

  

�+ �_�  

 
از ده نموكه شخص انگشتان دست خود را تر  »ينگونه استبه ابر موزه طريقة مسح « :6مسئله

بگذارد وكف دست خود را از پشت پا دور نگهدارد  }يا بوت ساقدار{بر باالي موزهجانب انگشتان پا 
ـلَكه يعني ب طرف بااله و سپس انگشتان دست را ب جبكشد}شتالنگ{طرف ب .  

ـز   ،گذارده مسح نمايدانگشتان دست، روي موزه با كسي كف دست را همراه  اگر اينكار ني
  . صحيح است

ـرف  ه ده بـ ك شروع نموـلَـانب بجـيعني از ج طريقة باال عكس بركسي مسح را  اگر :۷مسئله ط
  . باشد ولي خالف مستحب مي ،اينهم جايز است ،انجام بدهدانگشتان پاي 

ينكار نيز مسح كند، ا ي خودموزه هابر  اًبلكه عرضبر طول كسي نه  به همين صورت اگر
  . باشد اما خالف مستحب مي ،درست است

ـه مسـح    }كف{كسي بر زير اگر :۸مسئله ـرد، اينگون موزه يا بر پشت موزه يا بر بغل موزه مسح ك
  . كردن جايز نيست

ـه كُـل    }يا بوت ساقدار{را بر روي موزه دستانگشتان  نوككسي فقط  اگر :۹مسئله گذاشـت، ن
ـام داد،  انش بلند ايستاده اكه انگشت را و در حاليخود انگشتان  ند فقط با نوك انگشتان مسح را انج
  . مسح درست نخواهد بوداين گونه 

ـاقدار بيا {چكيد كه آب بر موزه البته اگر آنقدر آب از انگشتانش مي ـده  }وت س و روان ش
  . كرد، مسح در اين صورت درست خواهد بود به اندازة سه انگشت ترموزه را 

ـر داخل انگشتان با طرف مسح  مستحب است كه :۱۰مسئله ـا    دست انجام شود، ولي اگ كسـي ب
  . هم مسح صحيح است طرف پشت دست مسح را انجام دهد، باز

مسح نكرد، ولي در وقت بارش بيرون رفت يا }يا بوت ساقدار{كسي خودش بر موزه اگر :۱۱مسئله
ـورت  بازهم در بين سبزه هاي تر قدم زد و به اين سبب موزه ها تر شدند، مسح  ـام  در اين ص انج
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  .استشده 

ـر . سه انگشت دست فرض اسـت  ةبه انداز}يا بوت ساقدار{مسح كردن بر هر موزه :۱۲مسئله  اگ

  .بود، مسح درست نخواهد بود آن مقداركمتر از 
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همچنين مسح از بيرون كشيدن . چيزي كه وضو را مي شكند مسح را نيز مي شكند هر :۱۳مسئله
  . شكند نيز مياز پا موزه 

 مسـح در  ،كشيد هارا از پا}يا بوت ساقدار{كسي وضويش نشكسته ليكن موزه پس اگر

  . نيستدوباره ي ضرورتي به وضو. دو پا را بشويد اكنون فقط هر. رود ن ميبياين صورت از 

بر دو پا  كسي يك موزه را از پا كشيد، اكنون بايد موزة ديگر را نيز بكشد و شستن هر اگر :۱۴مسئله
  . استواجب  او

ـاال    وضو  بنابرين اگر. رود اگر مدت مسح تمام شد، مسح از بين مي :15مسئله ـته اسـت، ح نشكس
  .ستواجب نيز سر نو ادو پا را بشويد، اعادة وضو  موزه ها را بيرون كشيده هر

  . و اگر وضو شكسته است، در اين صورت موزه ها را كشيده وضو بگيرد

ـود  بعداً پايش اتفاقاً به آب افتاد و چونكه موز كرد و كسي بر موزه مسح اگر :16مسئله ه اش گشاده ب
. ه اسـت شكستاين صورت  كرد، مسح در تَرآن را يا بيشتر از نصف  يشتمام پا آب داخل آن رفته

  . را بشويدها دو موزه را كشيده پا هربايد اكنون 

وقت راه رفتن  كه درست ا درآنق كسي پاره شده باشد و پارگي}يا بوت ساقدار{هاگر موز :۱۷مسئله
ـر اين صورت مسح  شود، در ده ميش ديبه اندازة سه انگشت كوچك پاي ـوزه  آن ب ـوت   {م ـا ب ي

       .جايز نيست}ساقدار

  . آن جايز است مسح بر ،دوب اندازهو اگر مقدار پارگي موزه كمتر از اين 

ـ نمي به نظر آن باز شد ليكن پاي از درز }يا بوت ساقدار{دوختگي موزه اگر :۱۸مسئله ايـن   د، درآي
  . آن جايز است صورت مسح بر

ـاي از      دركه فقط  باشد دوختگي چنان باز اگرو  ـه انگشـت پ ـدازة س هنگام راه رفتن به ان
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ـا  {اين موزه اين صورت مسح بر شود، در حالت عادي مشاهده نمي آيد و در نظر ميه درزش ب ي

  . باشد جايز نمي}بوت ساقدار

ـازهم     يك م اگر :۱۹مسئله ـارگي دارد، ب وزه برابر با دو انگشت و موزة ديگر برابر با يـك انگشـت پ
  . اين صورت نيز جايز است حرجي نيست، مسح در

ـه   ،يكجا كننداگر همة پارگيها را  كهو اگر يك موزه از چندين جا پاره شده است  برابر با س
  . يستآن موزه جايز ن انگشت پا به نظر خواهد آمد، در اين صورت مسح بر

ـه    ،يكجا كنندگرچه او اگر موزه از چندين جا پاره باشد ليكن همة آنها را  ـا س بازهم برابر ب
  .ديده نخواهد شد، در اين صورت مسح برآن موزه جايز خواهد بود ت پاانگش

  

�+ �_�  

  

ـود   اگر :۲۰مسئله كسي كه مسافر نيست شروع به مسح موزه كرد و هنوز يك شبانه روز نگذشته ب
  . د تا سه شبانه روز مسح نمايداجازه دارفر شد، در اين صورت كه مسا

در اين صورت مدت مسح به پايان  ،گذشته بود از مسافر شدن، يك شبانه روزقبل و اگر 
  . بپوشدرا اكنون پاها را بشويد و دوباره موزه ها . رسيده است

خود رسيد، اگر مدت  منزله كرد و سپس ب موزة خود مسح مي بود و بر مسافرشخصي  :۲۱مسئله
اكنون مسح كردن . اين صورت موزه ها را بكشد ش به پايان رسيده است، درمسح يك شبانه روز

  . جايز نيستايش بر

ـازه دارد   و اگر هنوز يك شبانه روز از وقت آغاز مسحش نگذشته است، در اين صورت اج
ـردن  مسح  ،گذشت و چون يك شبانه روز .تا اختتام يك شبانه روز بر موزه مسح نمايد ـرايش  ك ب

  . جايز نخواهد بود

ـورت  ا بر موزه دركردن مسح ، موزه پوشيد ،وي جورابر كسي بر اگر :۲۲مسئله ـز ين ص  ايزجـ  ني
   .ستا

  

�+ �_�  
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.مسح كردن بر جوراب جايز نيست :۲۳مسئله

)١(
 
ـا   البته اگر سراسر جوراب را چرم پوش كرده  اند و ي

                                                 
  هاي نازك امروزي جايز نيست مسح  بر جوراب   (١)

     �+�_�  

كتاني و نايلوني امروزي جايز نيست و تمامي  ،هاي نخي رابوچنانكه در باال گذشت مسح بر ج  
ـه   اُ اء و مجتهدين اهل سنت و جماعت اينفقه ـاي ب ـتن پ  مت بر اين مسئله اجماع دارند، زيرا حكم شس

  : ر آيت قرآن مجيد وارد استصراحت تمام د

         6آية : سورة مائده .و� ا�ْرجل�كْم ا��� الْك�عْب�ْرت�   

ـلَكيعني پ   جبشوئيد}شتالنگ{اهاي تان را با ب .  

متقاضي بود كه پاها هميشه شسته شوند و مسح بر آنها هرگز جايز نباشد، و تعميم  و اين صراحت  
دربارة آن مروي باشد، هم يكي دو حديث  چهحتي اگر ،مي نيز باشداگرچه اين مسح بر روي موزه هاي چر

اُمت مجتهدين تواند، اما  زيرا هيچ حديثي كه از طريق خبر واحد ثابت شده باشد معارض قرآن گرديده نمي
ه مسح بر موزه هاي ساخته شده از چرم را اجماعاً به آن سبب جايز دانسته اند كه حكم جواز آن باسالميه 
  حنيفه امام اعظم ابوو المسلمين  ةامام االئمرسيده است، چنانچه حضرت  هتواتر از رسول اهللاصورت م

ي� ر�    : فرمايد مي   ه� ع�نْ اهللا� ض�

 ا قُ مَ 
ْ
 ُت بِ ل

ْ
من بر جواز مسح بر موزه هاي چرمي تا هنگامي قائل   .ارِ هَ ءُ ا�
 وْ َض  هِ يْ فِ  ِ�ْ اءَ  جَ �� حَ  ِح سْ مَ ال

  . د روشنائي روز برايم نيامدنشدم كه داليل آن مانن

    1/34 :و فتاوي عثماني126/ 1 :و فتح القدير 1/173 :الرائق البحر

ـروي   هتن از صحابة رسول اهللا 80توسط}موزه هاي چرمي{چنانچه جواز مسح بر خُفَّين م
ح�م�ه�  حضرت حسن بصري. است ٰ  ر�    :گويد مي اهللا� ت�ع�ا��

 
َ
 مِ يّ رِ دْ بَ  ْ�َ عِ بْ �ُت سَ رَ دْ ا

ً
  ةِ ابَ حَ الص
  نَ ا

ّ
  نَ روْ وا يَ �نُ  مْ هُ ُ�

ْ
  حَ سْ مَ ال

َ
�َ�
   . ا�ُف

من هفتاد نفر از صحابة بدري را مشاهده كردم، و همة ايشان مسح بر موزه هاي چرمي  :ترجمه
  . دانستند را جايز مي

  1/340: و فتاوي عثماني 1/72: و بدائع الصنائع1/158: تلخيص الحبير

 شد، هرگز جايز نمي وزه هاي چرمي با اينگونه تواتر يا استفاضه ثابت نمياگر حكم جواز مسح بر م

   ←يوسف حضرت امام ابو كرد، چنانچه يا تقييد مجيد دربارة شستن پاها را تخصيص بود تا حكم صريحِ قرآن
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ي� ر�    : فرمايد مي     ه� ع�نْ اهللا� ض�

َ  وزُ ما َ�ُ ن
 اِ  ـن
 بِ  رآنِ القُ  سخُ ن  دَ رِ ا وُ ذَ اِ  ةِ الس"
َ
  ِح سْ المَ  ودِ رُ وُ ت ك

َ
�َ  ِ�ْ 
  .ةِ اَض فَ ــتِ  االسْ ِ$  ا�ُف

ا ساختن حكم قرآن توسط سنّت نبوي}مقيد{منسوخ: يعني لٰو  ه�اح�ب� ع�ٰ� ص� ال�م ة� الص�� ـان   و� الس�� هم
مسح بر موزه هاي چرمي ثابـت  حكم چنان درجة تواتري ثابت باشد كه  اوقتي جايز است كه آن سنت ب

    2/425 :لقرآن للجصاصاحكام ا. است

 گونه اي نيست كه بتوان آن را با دو سه روايته بنابرين حكم قطعي قرآن مجيد بر شستن پاي ب

هست كه مسح بر موزه هاي  و در كار صيص يا مقيد ساخت، بلكه براي اينكار آن درجه تواتري الزم تخ
  . باشد چرمي دارا مي

به تواتر ثابت  هرسول خدااز  وهاي چرمي موجود است  موزه  چون اينگونه تواتر دربارة مسح بر
ـد  فرمودند و هم ديگران را اجازة آن را مي مسح مي »خُفَّين« هم خود بر هاست كه آنحضرت  و ،دادن

ـه   را مي »چرمي يعني پاپوش هاي ساقدار« ،»موزه هاي چرمي« فقط در زبان عربي »خُفَّين« گويند، ن
فقط مخصوص موزه هاي چرمي خواهد بود و بس،  برين اجازة حكم مسحها را، بنا ساير اقسام پاي پوش

  . ها جايز نخواهد بود و مسح كردن بر ساير پاي پوش

  : ، مثالًباشد يعني موزة چرمي را دارا »خُفَّين«موزه ها اگر خصوصيات  و ها البته اين پاي پوش

  . شود آنقدر ضخيم است كه معادل موزة چرمي دانسته مي   _۱+

  . براي راست ايستاده ماندن، ضرورت به شي خارجي ندارد   _۲+

  . آب در آن نفوذ نمي كند   _3+

  . آن چند ميل راه رفت باتوان  مي   _۴+

را دارا  »خُفَّين«موزه جايز خواهد بود، زيرا تمام خصوصيات پاپوش و در اين صورت مسح بر اين 
  . خُفَّين جايز گردانيده شده استخاطر همين خصوصيات است كه مسح بر ه مي باشد، و ب

ـه جـ   ستني »جوراب«به معناي در زبان عربي  »خُفَّين«كه اكنون بايد دانست  ـاي  وو ن راب ه
ـدي  امروزي، خصوصيات مذكورة موزة ساخته شده از چرم را دارا مي ـٰ�  باشد، بنابرين در شريعت محم ع�

ا لٰو  ه�اح�ب� ص� ال�م ة� الص��   . هرگز جايز نخواهد بودمسح كردن بر آنها  و� الس��

  

�+ �_� ←  
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. قرآن عظيم، روايت شده استحكم صريح مخالف و متضاد با سه حديث دربارة مسح بر جوراب، 

فرمايند كه حتي اگر اين سه روايت از لحاظ اسناد صحيح  اكابر علماي اُمت اسالم دربارة اين سه حديث مي
ـرام   و بنابرين  شوند يد نمي توانندنيز باشند، هرگز معارضِ حكم قطعي و صريح قرآن مج ـا ح عمل بر آنه

  . خواهد بود

ـامي    و ال ـوده تم ـعيف ب كن از طرف ديگر، اين سه حديث نه تنها صحيح نيستند بلكه بسيار ض
  . عتبار دانسته اندساقط االامامان فنّ حديث، هر سه روايت را 

ي� ر�   چنانچه حديث اول از حضرت بالل صغير طبراني مروي است و حديث  جمدر مع   ه� ع�نْ اهللا� ض�
ي� ر�   دوم از حضرت ابو موسي اشعري دو  در سنن ابن ماجه و بيهقي و غيره مرويست و دربارة هر    ه� ع�نْ اهللا� ض�

ح�م�ه�  حديث، حافظ زيلعي ٰ  ر�   . باشند ه كه هر دو سنداً ضعيف ميگردانيدثابت    اهللا� ت�ع�ا��

      1/342 :و فتاوي عثماني 1/183 :نصب الرايه

ي� ر�  دربارة سند حديث حضرت ابو موسي ح�م�ه�  امام ابو داود   ه� ع�نْ اهللا� ض� ٰ  ر� در سنن خود مـي     اهللا� ت�ع�ا��
، :نويسد َقوِي&

ْ
 بِال

َ
ُمت
ِصِل َوال

ْ
يَْس بِال

َ
  . كه اين حديث نه متصل است و نه قوي َول

    1/342 :و فتاوي عثماني1/139 :و الكفايه علي هامش فتح القدير 1/41 :داود وابسنن 

   .خارج از بحث اند حديثلهذا اين دو 

  

�+ �_�  

  

ي� ر� اكنون فقط حديث سوم از حضرت مغيره بن شعبه  كه در سنن ترمذي مرويسـت    ه� ع�ْنـاهللا� ض�
ح�م�ه� امام ترمذي . ماند باقي مي ٰ  ر� امي خواند، ليكن تم مي »حسن صحيح«ه گرچه ا روايت نمودرآن   اهللا� ت�ع�ا��

چنانچه امام ابو . خاطر اينكارش بر وي سخت تنقيد گرفته انده امامان حديث و ماهران فن جرح و تعديل، ب
ح�م�ه�  داود ٰ  ر�   : نويسد خود آورده ميسنن  اين روايت را در    اهللا� ت�ع�ا��

ن
 : َ�َن َقبُْد الر
8َِْن نُْن مَهِْدي2 
َ
َِديِث ِأل

ْ
 Cَُد&ُث بَِهَذا ا@

َ
يْهِ ال

َ

 اهللاُ عَلIَص 
Kِ
ن
 ا�

َ
مُغNَِةِ، أ

ْ
مَعْرُوَف عَِن ال

ْ
ال

 ِ�ْ
ُف
ْ
� ا

َ
مَ مََسَح َ�



   .وََسل

  159تحت حديث   1/41 :بو داودسنن ا

ح�م�ه�   حضرت عبد الرحمن بن مهدي :ترجمه ـديث را      اهللا� ت�ع�ا��  ر�  ←امام فن جرح و تعديل، اين ح
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ي� ر�   روايات معروف از حضرت مغيره بن شعبهزيرا  ،كرد روايت نمي بر  هكه رسول اهللا ستا اين    ه� ع�نْ اهللا� ض�

  } .راب هاونه بر ج{.موزه هاي چرمي مسح فرمودند

ح�م�ه� امام نسائي  ٰ  ر�   : نويسد ميخود نَن كُبري ـنيز در س  اهللا� ت�ع�ا��

 
َ

 عْ غَ ال
َ
  مُ ل

َ
 تَ حَ ا

ً
  عَ انَ دا

َ
  ٍس يْ با قَ ا

َ
  ِن عَ  حَ يْ حِ الص
 وَ  ةِ ايَ وَ لر
 ا هِ ذِ  هَ َ�

ْ
  ةَ Nَْ غِ مُ ال

َ
 عَ  هُ ن
 ا

َ
  حَ سَ مَ  المُ الس
  يهِ ل

َ
�َ 
   .�ِ  ا�ف

   10/183 :و نصب الرايه 1/347 :اعالء السنن 

ـيچ راوي  سقَي بواَچنين روايتي را جز  :ترجمه ، كس ديگري روايت نكرده است و در علم ما ه
ـي� ر�   و روايت صحيح از حضرت مغيره. نمي نمايدرا تائيد  سقَي بواَ ديگري روايت ـه      ه� ع�ْنـاهللا� ض� اينسـت ك

  }  .راب هانه بر جو{.ه هاي چرمي مسح فرمودندبرموز هآنحضرت

ـيهقي ح�م�ه�   و امام ب ٰ  ر� ـا�� ـلم    نَن خود از يحيي بن منصور روايت ميـدر س    اهللا� ت�ع� ـام مس ـه ام    كند ك

ح�م�ه�  ٰ  ر� ل   گفت كه روايات اَبو كرد و مي را تضعيف مي) مغيره(را ديدم كه اين حديث      اهللا� ت�ع�ا�� زَيـس و هقَي
ـد   اخصوصاً آنگاه كه با ر ،قابل قبول نيست ـرده ان ويان بزرگي كه اين حديث را از حضرت مغيره روايت ك

ي� ر�   كنند كه حضرت مغيره روايت مين راويان و تمام اي. مخالف باشد بر  هفرمود كه رسول اهللا   ه� ع�نْ اهللا� ض�
      1/349: معارف السنن}.ها رابونه بر ج{موزه هاي چرمي مسح نمودند

ٰ  ر�ح�م�ه�   سپس امام مسلم   ثلِ مِ بِ  رآنِ القُ  رَ اهِ ک ظَ ـUُ النَ  :كند اضافه مي  اهللا� ت�ع�ا��
َ
  .يلزَ هُ  وَ  يٍس  قَ ِب ا

قَيس و هزَيل ترك نمـي   ل اَبوخاطر اشخاصي مثه ما معناي واضح و صريح قرآن را ب :ترجمه
  1/349 :معارف السنن. كنيم

ح�م�ه� يهقي امام ب ٰ  ر�   :گويد دربارة اين روايت مي  اهللا� ت�ع�ا��

 مُ  يٌث دِ حَ  هُ ن
 اِ 
َ

  فيانُ سَ  هُ فَ عَّ ، َض رٍ نكXورِ ا "Y  َبدُ عَ  و  
  M وَ هدِ بن مَ  8ِن الر

َ
  وَ   ع�ٍ  بن مَ Cَ Zَ  ل وَ نبَ بن حَ  دُ 8َ ا

 "   ا]سِح  ديُث حَ :  ا]غNة ِن عَ  وُف ا]عرُ  وَ  ،اِج بن ا@ج
  مُ سلِ مُ  وَ ِ\ بن ا]ديَ  َ�ِ
َ

�َ 
   .�ِ  ا�ف
ـد بـن حنبـل    ،عبد الرحمن بن مهدي ،اين حديث منكر است و سفيان ثَوري :ترجمه  ،امام احم
� علي بن مديني و امام مسلم  ،يحيي بن معين ح�م��� ٰ  ر� ـا�� ـد  دانستهضعيف  همگي آن را  اهللا� ت�ع� ـديث  . ان و ح

ي� ر�   معروف از حضرت مغيره   .بر موزه هاي چرمي مسح فرمودند هاينست كه رسول خدا   ه� ع�نْ اهللا� ض�

   1/349: معارف السنن

ح�م�ه�   يامام نَووِ ٰ  ر� ح�م�ه�   دربارة حسن صحيح خواندنِ امام ترمذي   اهللا� ت�ع�ا�� ٰ  ر� ـديث را       اهللا� ت�ع�ا��   اين ح
  ← :گويد مي
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  ن هوآلءِ مِ  احدٍ  وَ ُ̂ 

َ
  دَ نفرَ و اِ ل

َ
  عَ M، مَ ذِ مِ  الU& قدم َ�

َ
  مٌ قد
 مُ  اbرحَ  ن
 ا

َ
�َ 
cقَ . يلِ عدِ  ا 

َ
 فاُظ ا@ُ  َق تفَ اِ  وَ : ال

 
َ

 قَ  ُل قبَ اليُ وَ  هِ يفِ ضعِ  تَ َ�
ُ

  Y& ذِ مِ الU&  ول
َ
  . يحٌ حِ َص  نٌ سَ حَ  هُ ن
 ا

يـك  انب قرار گيرد و امام ترمذي در جانب ديگر، در يك جمذكور اگر هريك از امامان  :ترجمه
جرح در فن حديث اين است كه اصول از سوي ديگر يكي از و . ك ايشان بر امام ترمذي مقدم خواهد بودي

ـر  و همچنين . مي باشدحديث، مقدم بر تعديل  تمامي حفاظ حديث بر ضعيف دانستن حديث مسح ب

ـول مـي  بنابرين، اين گ .جورابها اتفاق دارند  فتة ترمذي كه اين حديث حسن صحيح است، غير قابل قب

  1/349: معارف السنن. باشد

  

�+ �_�  

  

ـلم اين اُمت كه همگي امامان فن حديث و جرح و تعديل پس هنگامي ـفيان   ،، مانند امام مس س
ـام بيهقـي   ،عبد الرحمن بن مهدي ،علي بن مديني ،يحيي بن معين ،امام احمد بن حنبل ،ثوري  امامـ  ،ام
�  اهللا�   امام ابو داود و ساير ايشان ،نسائي ح�م��� دانند،  شاذ و ناقابل قبول مي ،منكر، حديث مذكور را ضعيف    ت�ع�ا��   ر�

هاي خود، بر اين روايت استدالل كند و حكم  رابومسح بر ج ايبر مي باشد تابراي هيچ مسلماني جايز ن
  .  قطعي قرآن مجيد را تغيير بدهد

، اتفاق دارند اسالمية امت اهل سنت و جماعتت است كه تمامي فقهاء و مجتهدين از همين جه
نمي ماند و يا  كند و بدون بستن با چيزي بر پاي ايستاده نمي هاي نازكي كه آب در آنها نفوذ مي رابوكه ج
بوتي كه  ها جايز نيست، و نه مسح كردن بر رابودو سه ميل با آن راه رفت، مسح كردن بر اينگونه جتوان 

ـلَك جرا نمي پوشاند جايز است}شتالنگ{ب .  

باشند  ازك ميه گونه اي نپشمي و نايلوني رايج شده اند و ب ،هاي نخي رابوو چونكه امروزه ج
و . در هيچ حالي جايز نيستها  رابوج كه خصوصيات مذكورة باال در آنها مفقود است، بنابرين مسح بر آن

امام مالك  ،امام شافعي ،حنيفه يش نزد امامان مجتهد اين امت مانند امام ابوسي بر آنها مسح كند، وضوك هر
ي� ر�   و امام احمد ْ ع�نْ اهللا� ض� مجتهدين اين اُمت جايز نمي باشد، و چنين شخصي  بلكه نزد هيچ مجتهدي از  ��

   .دانسته يا نادانسته فقط دنباله رو شيعه و روافض مي باشد

 � �شآءُ َو ا�ُ يَهْدِْي مَْن ي  مَْن ي
�

   .شآءُ َو يُِضل
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ـا  وگرفته اند و يا جبه شكل بوت مردانه دور آن را چرم  رابها چنان محكم اند كه بدون بستن آنها ب

آنها را پوشيده سه چهار ميل راه رفت، پس در تمام فقط توان  ند و ميـچيزي، روي پاي مي ايست
  . راب نيز درست خواهد بودواين نوع ج ها مسح كردن بر اين صورت

  . دستكش جايز نيست مسح كردن بر نقاب و :۲۴مسئله

  

  

  

  

 مسح بر موزهديگرل ئي مسابعض

)١(  

�+�_�  

ـلَك    مسح كردن بر بوت :۱مسئله ـراه بجـ ـه هم  هاي ساقدار جايز است، به شرطي كه تمام پا را ب

ـاي از درز  }شتالنگ{ بپوشاند و چاك آن توسط تسمه اش چنان بسته شود كه آن اندازه پوست پ
.آن به نظر نيايد كه مانع صحت مسح بگردد

)
 

٢(
  

ـرد    هنگامي كه ،كسي در حالت تيمم موزه پوشيد، در اين صورت  اگر :۲مسئله ـو بگي خواست وض
ـا    د، زيرا تيمم طهارت كامل نيست، چه تيممايآن موزه مسح ن اجازه ندارد بر ـد ي مِ تنها غسـل باش

  . وضو باشدتيمم و يا فقط  ،تيممِ وضو و غسل

ـا    مسح بر موزه برايش جايز ن ،گيرد كسي كه غسل مي :۳مسئله ـد ي ـرض باش يست، چه غسلِ ف
  .غسلِ سنت

ـود را  را كسي پاهاي خود  مثالً اگر ـدون  در جائي بلندتر گذاشته بنشيند و سراسر بدن خ ب
  . پاها بشويد و سپس بر پايش مسح كند، اينكار جايز نمي باشد

از گذشتن وقت نماز مي شكند، مسحش نيز از گذشتن وقت وضوي معذور همانگونه كه  :۴مسئله
  . بايد موزة خود را بيرون كشيده پاهايش را بشويد گاهنآمعذور  .گردد باطل مي نماز

                                                 
  . گويند را ميساخته شده از چرم ساقدار پاپوش يعني خُفَّين،  موزه    (١)

ـلَك     (٢) جرا نمي پوشاند جايز نيستپاي }شتالنگ{بنابرين مسح بر بوت هاي غير ساقدار كه ب.   
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آن بيماري را نداشت، در اين صورت او نيز  ،وضو و پوشيدن موزه وقتدر معذور البته اگر 

  . در حكم اشخاص صحيح و سالم قرار خواهد گرفت

ـد  ن صورت اكنون به نحوي شسته شود، در اي}تر شود يا{حصة پابيشتر اگر  :5مسئله شخص باي
  .موزه ها را كشيده پاها را بشويد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  احكام معذور

�+�_�  

ـان    كسي بيني اش خون شده و خون آن به هيچ صورتي بند نمي اگر :۱مسئله شود، يا كسـي چن
كسي شود، يا  زخمي دارد كه مسلسل از آن خون مي آيد و حتي براي يك ساعتي هم قطع نمي

ـه از او   »بولالْ لُلْسسـ«مرض ه ب ـده مـي    درار ادچار است و هميش ـره آم ـره قط ايـن  رود، و  قط
  . گويند مي »معذور«را آنقدر وقت نمي يابند تا با طهارت نماز بخوانند، اين اشخاص اشخاص 

كه وقت آن نماز باقي اسـت،   حكم آنها اينست كه در وقت هر نماز وضو كنند و تا زماني
  . ضوي شان نيز باقي خواهد بوداين و

شكند  چيز ديگري كه وضو را مياگر همان بيماري كه مبتاليش هستند،  البته برعالوة
   .بايد دوباره وضو كنند ،مي شكندتوسط آن  براي شان پيش بيايد، در اين صورت وضو

ضو هيچگونه بند نمي شد و او در وقت نماز ظهر وبه بينيِ كسي خون طور مثال، اگر ه ب
. شكند خاطر جريان خون بيني نميه كه وقت نماز ظهر باقي است، وضويش ب گرفت، تا هنگامي

دستش رفت و خون ه بيا سوزني }يا باد خارج كرد{نموددرار االبته اگر براي قضاي حاجت رفت يا 
   .دوباره بايد وضو بگيرد حاالها وضويش مي شكند و  برآمده جاري شد، در اين صورت

. نماز ظهر ختم شد و وقت نماز عصر رسيد، اكنون نيز بايد وضوي تازه بگيردو چون وقت 

ـد  . همين ترتيب، در وقت هر نماز بايد وضوي جديد بگيرد هب و با اين وضو هر نمازي را كه بخواه
  . نفل را}سنت وقضائي، {تواند بخواند، چه نماز فرض را و چه نمازهاي مي

ـازي را   وضو كرد، بعد از طلوع آفتاب نمي اگر معذور در وقت نماز صبح :۲مسئله تواند با آن وضو نم
  . اكنون بايد وضوي تازه بگيرد. بخواند

نيست  الزمو  ،تواند بخواند و اگر بعد از طلوع آفتاب وضو كرد، نماز ظهر را با اين وضو مي
ـوي   . تا در وقت نماز ظهر وضوي جديدي بگيرد ـد وض ـازه  البته چون وقت عصر رسيد، آنگاه باي ت

   .البته اگر وضويش به سبب ديگري شكست حكمش جداگانه است چنانكه در باال گذشت. بگيرد
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زخم ديگري به او بعداً آمد و او وضو گرفت، و  كسي زخمي بود و از زخمش خون مي اگر :۳مسئله

دوباره بايد از سر نو . استرسيد و خون از اين زخم نو جاري شد، وضويش در اين صورت شكسته 
   .و بگيردوض

  

�+ �_�  

  
حكم معذور را خواهد يافت كه وقت كامل يك  هشمرده شد »معذور« انسان در صورتي :۴مسئله

ـه   بيايد طوري بگذرد كه خون در تمام وقت مسلسل ه نماز بر او ب ـد ك و او آن اندازه وقت را نيز نياب
  . نماز آنوقت را در آن با طهارت بخواند

سر گشت كه بتواند نماز آنوقت را با طهارت بخواند، در اين و اگر آن اندازه وقت برايش مي
  . صورت او معذور نمي باشد و حكم معذوري كه در باال بيان كرديم بر او جاري نخواهد شد

ـر   ه البته اگر يك وقت كامل نماز بر او ب ـرايش ميس گونه اي گذشت كه آن اندازه وقت ب
ـر او     ، در اين صورت او معذور مينگرديد تا نماز آنوقت را با طهارت بخواند ـذور ب باشد و حكـم مع

  . يعني اينكه در وقت هر نماز بايد وضوي تازه بگيرد. جاري خواهد شد

چون وقت نماز بعدي آمد، اين شرط نيست كه خون مسلسل روان باشد بلكه حتي اگر  و
ـد   يكبار نيز در اين وقت خون بيايد و در بقية اين وقت بند باشد، بازهم شخص معذور دانسته خواه

  . شد

ـاً  صورتي به البته اگر بعد از اين وقت، وقت كامل نماز ديگري ب گذرد كه خون در آن قطع
ـود،     نيايد،  ـاري ش ـون ج ـه خ اكنون اين شخص معذور نيست و حكمش اينست كه هر باري ك

  . خاطر بسپاريده اين مسئله را به دقت ب. وضويش را مي شكند

  

�+ �_�  

  
در اين صورت ، كسي خون جاري شد كه از زخم يا بدن ه بودگذشت ز وقت نماز ظهرا كمي :5مسئله
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ـو     )١(،تا آخرِ وقت ظهر به انتظار باشد ـورت وض اگر خون بند شد، خوب، و اگر بند نشد، در ايـن ص

  . بگيرد و نماز بخواند

را طوري جاري بود كه او مهلت نماز خواندن ه آنگاه اگر خون در سراسر وقت نماز عصر ب
ـاي  و اگر خون در . نيافت، در اين صورت بعد از گذشتن وقت عصر، او را معذور قرار خواهيم داد اثن

ه در اين وقت خوانده اسـت  ك وقت عصر بند شد، اين شخص ديگر معذور نمي باشد و نمازهاي
.بايد آنها را دوباره بخواند. درست نيست

)
 

٢(    

 كه وضو مي وضو گرفت و هنگاميدرار، ايا سبب قضاي حاجت ه اگر شخص معذوري ب :6مسئله

ـورت       ـد، در ايـن ص ـاري ش ـون ج گرفت خون بند بود و چون وضويش تمام شد، بعد از وضو خ
  . خاطر خروج اين خون مي شكنده وضويش ب

البته اگر به سبب خون بيني و غيره وضو گرفته بود و سپس از بيني و غيره اش خون آمد، 
  . در اين صورت وضويش از خروج اين خون نمي شكند

بايد ديد كه اگر خون به طوري پس كند،  را آلوده مي وي لباس ،اگر خون شخص معذور :۷مسئله
س اصابت خواهد كرد، در اين صورت شستن آن باز خون آمده به لبا ،مي آيد كه قبل از اتمام نماز

ـه  . واجب نيست و اگر خون طوري مي آيد كه به اين زودي لباس و غيره را آلوده نخواهد كرد بلك
ـد   مي توان خون را شسته نماز را با طهارت اداء كرد، در اين صورت شستن آن خون واجب خواه
  . بود

ـد  و اگر لكة خون بر روي لباس بيشتر از اندازة يك ـدون    )٣(،درهم باش ـورت ب در ايـن ص
  .   شستن آن، نماز خواندن جايز نيست

  

�+�_�  

                                                 
رايض وضو را در آن مقدار وقت اداء كرده يعني تا زماني منتظر باشد كه آنقدر وقت بماند كه بتواند ف     (١)

     55/ 1: حاشية جديده. و چهار ركعت فرض را بخواند

     55/ 1 :حاشية جديده. اگر نماز سنت و نفل خوانده، آنها را دوباره نخواند، نفل و سنت قضا ندارد     )٢(

   .است سانتي متر سهآن تقريباً برابر با اندازة كه      )٣(
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  حاضهتض و اسل حيئمسا

�+�_�  

  . شود ميگفته  »حيض« ،شود زنان خارج مي پيش مگاهرشخوني كه ماهوار از   :۱مسئله

  . باشد مي» ه شبانه روزد«و حد اكثر آن  »سه شبانه روز« ،حد اقل مدت حيض  :۲مسئله

 »حاضهاست« بلكه خون يستآمد، اين خون حيض ن خون از سه شبانه روز كمتر از زني اگر    

  . استست كه به سبب مرض يا علت ديگري رو داده ا

 ، آن ايامكه از ده شبانه روز بيشتر شده چند روزي هر روز خون آمد، از ده شبانهبيشتر اگر  و
  . باشد نيز خون استحاضه مي

ـعه  ،و دو شب آمد خون به مدت سه روز اگر  :۳مسئله ـروع   مثالً جريان خون از صبح روز جمـ ش
 حيض نيست بلكه استحاضه ميخون، بازهم اين  ،يكشنبه بعد از مغرب قطع گرديد در شام هشد

  . باشد

حيض  ،اين خون ،كمتر از مدت سه شبانه روز باشد آمدن خون حتي اندكي هماگر مدت 
ـد  از خونجريان مثالً اگر . محسوب نمي شود ـاه در   هوقت طلوع آفتاب روز جمعه شروع ش و آنگ

ـمرده   نيز ، در اين صورتقطع شد بل از طلوع آفتاباندكي ق روز دوشنبه فقط اين خون حيض ش
  . باشد مياستحاضه خون نمي شود بلكه 

  
�+ �_�  

  
 و خاكي سبز،كه باشد مثالً سرخ، زرد، كه در طول مدت حيض بيايد، به هر رنگي  خوني  :۴مسئله
  . باشد خون حيض مي ههم ... سياه

  زن ،صورت اين ، دربودكامالً سفيد  مانند قبلنيز  ناكنو در آنجاشده  نهاده كه تكة هنگامي
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  . گردد از حيض پاك مي

بنابرين  ،دبين نمي يضح »سالگي 55« بعد از هيچ زني و »يه سالگنُ« بل ازق دختريهيچ   :5مسئله
ـه  بلكه اين خون حيض نمي باشد ،عمر دارد خون بيايد سال  هكه كمتر از نُ از دختري اگر  استحاض

  .است

، است سرخ يا سياهبه شدت  اين خون و، دنيــبخون ب »سالگي 55«گر زني بعد از اهكذا 
ـون     ،ا خاكي باشديزرد يا سبز  ه رنگبو اگر . باشد خون حيض مياين خون،  ـورت خ در ايـن ص

   )١( .باشد بلكه خون استحاضه مي حيض نيست

ـد نگ مـي  ر ، خون زرد يا سبز يا خاكينيز »سالگي 55«پيش از اگر اين زن  البته ، در دي
ـمار  ه حيض بخون  ،هم سبز يا خاكي ،ون زرداين خ ،نيز وي »سالگي 55«از اين صورت بعد  ش

ـورت   ااز او نمي آمد و اينكار خالف عادتش  ياگر قبالً چنين خون و .خواهد رفت ست، در ايـن ص
  .باشد مي استحاضه وده بلكه خونبنخون حيض  ،سبز و غيره يا خون زرد اين
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ماهي  آنگاه در وديد  خون مي ماهوار روز چهار شبانه ياسه هميشه  عادت داشت كه زني اگر  :6ئلهمس

ـدت   آ يشتر از ده شبانه روز، در اين صورت همةبنه  ، ليكنخون آمدمدت از آن اضافه  ـا م ن روزه
 حيضش مدتصورت  ، در اينطول كشيد روز ده شبانه از خون بيشتر آمدن اگر و. حيض خواهد بود
  . بود روزها استحاضه خواهد ناندة آاش بوده و باقيم هاي عادت قبليبه تعداد همان روز

                                                 
اصالً حيض نمي بينند، بنابرين اگر از  »نُه سالگي«معناي جملة باال اينست كه دختران قبل از عمر      (١)

بلكه {خوني بيايد، آن خون به هيچ صورتي خون حيض محسوب نمي شود »نُه سالگي«دختري قبل از 

  }.خون استحاضه خواهد بود

حيض نمي بينند، ليكن آمدن حيض بعد از اين عمر نيز » سالگي 55«عموماً زنان بعد از سن و 

هاي مخصوص  تاز زني خون بيايد، اين خون فقط در صور »سالگي 55«امكان دارد، بنابرين اگر بعد از 

     2/57 :حاشية جديده. مذكوره در متن كتاب، حيض مي باشد
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ـ  ،ديد سه روز حيض مي نهاهاكه م عادت داشت طور مثال اگره ب ه ليكن اتفاقاً در ماهي نُ

  . شود يا ده روز خون ديد، در اين صورت همة اين روزها مدت حيض شمرده مي

ه نباشـ همان سه  اين صورت ز ده شبانه روز خون بيايد، درابيشتر اگر يك لحظه نيز  ليو
ـد  و ،گردد وزها خون استحاضه محسوب ميربوده و بقية ش مدت حيض ،روز قبلي ـاز  حاال باي  نم

  . ن ايام را قضائي بخواندايهاي 

 شبانه گاهي چهار ،ر و تبديل استيتغي بلكه عادتش هميشه در د،ندار ثابتياگر زني عادت   :۷مسئله

گاهي هفت شبانه روز و گاهي هم ده شبانه روز خون مي بيند، در اين صورت همة اين روزها  ،زرو
  . باشد مياو ايام حيض 

بايد بنگرد  تاين صور در ،ماهي بيشتر از ده شبانه روز خون مشاهده كرد دراين زن اگر  و
روزها  ةو بقيشده  محسوب شحيضايام، مدت تعداد كه در ماه قبلي چند روز خون آمده بود، همان 

  . خواهد شد استحاضه شمرده

و ماهي پنج روز خون آمد  ماهوار چهار روز خون مي آمد، آنگاه درطور دايم ه بزني  اگر از  :۸مسئله
 مي روز حيض محسوب صورت پنج روز اين پانزده در اين ،سپس در ماه بعدي پانزده روز خون آمد

بلكه چنين  ،ار نخواهد داشتبو عادت قبلي اش اعت )١( .دو ده روز ديگر آن استحاضه خواهد بو شود
  . تبديل شده است خواهيم پنداشت كه حاال عادتش
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يش ندارد كه در ماه پ ياده بنيز عادت قبلي خود را  اواگر از زني بيشتر از ده روز خون آمد و   :۹مسئله

اين صورت بسيار دقيق بوده،  لئكه مسا بايد دانست، خون آمده بوداز او يا ماه هاي قبلي چند روز 
  . باشد فهميدن آنها خيلي مشكل مي

                                                 
ـاي   اگرو بعد از ده روز . خون باشدانقطاع در اين صورت زن تا ده روز منتظر     (١) خون بند نشد، نمازه

ـود را ادائـي    قضائي پنج روز بر عهدة او خواهد بود، و چون ده روز گذشت اكنون غسل نموده نمازهاي خ
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 .يمكنـ ي تحرير نم ام آن را در اينجاا نيز احكممي آيد،  چونكه چنين اتفاقي به ندرت پيش

ـا  .مي بزرگ بپرسيدل آن را از عالمسائ ،اگر احياناً ضرورت افتاد ـاي   ل رائو هرگز چنين مس از ماله
  .نپرسيد }كس و نا كس از هر يا{معمولي
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ـ  شبانه روز يا كمتر از ده مدت ده شبانه روز ،اگر دختري براي اولين بار  :۱۰مسئله ر ايـن  د، دخون دي

  . باشد مي ، مدت حيضايامصورت همة اين 

 آن حيض و اضافة آنبانه روز ـاز ده شبانه روز خون آمد، در اين صورت ده ش اگر اضافه و

  . بود خواهد استحاضه

ـد   عورتي قطـ ولي اين آمدن خون به هيچ ص ،اگر از دختري براي اولين بار خون آمد  :۱۱مسئله نش
 آغاز شده بود ه جريان آن چند ماه ادامه پيدا كرد، در اين صورت از همان روزي كه آمدن خونبلك

ـدي اش استحا  رد وگي تا ده روز بعدي اش، ده شبانه روز مدت حيض قرار مي ـه  بيست روز بع ض
  . باشد مي

 را حيض و هار مده روز اول ه يعني. بايد محاسبه نمود ماه ها را نيز به ترتيب مذكور و بقية
  . استحاضه خواهيم دانست رااش روز بعدي  بيست
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بين  پاكي در وقتو بيشترين  تزده روز اسكمترين مدت پاك بودن در بين دو حيض، پان  :۱۲مسئله

  . نداردي عينم، مدت دو حيض

ـون     هب ين اگر زنيبنابر ـه خ ـاهي ك سببي حيضش بند شود، در اين صورت تا هر چند م
  . ، او پاك خواهد بودماهوارش نيايد
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سپس باز سه و پاك بود،  ده روزپانزمدت آنگاه براي  ،اگر از زني سه شبانه روز خون آمد  :۱۳مسئله

، حيض بوده و بعديو اين سه شبانه روز  شبانه روز خون آمد، در اين صورت آن سه شبانه روز اولي
  . رود شمار ميه ب اش روز ميان آنها ايام پاكي پانزدهمدت 

ـا دو   و آنگاه پانزده روز پاك بود،  و اگر از زني يك يا دو روز خون آمد  :۱۴مسئله و سپس باز يـك ي
قبل  دو روز ييك ان پاكي بوده و خوني كهراين صورت، اين پانزده روز مياني، دو روز خون آمد، در

  . باشد استحاضه مي بلكه ،آمده است، خون حيض نمي باشدو بعد از آن پانزده روز ن آاز 

براي مدت كمتر از پانزده روز پاك بود، اين ، آنگاه يك روز يا چند روز خون آمداگر از زني   :15مسئله
ـود،  خون از اول تا آ اشت و چنين مي پنداريم كهدمدت پاكي اعتباري نخواهد  خر اين ايام جاري ب

 هديحيض او محسوب گرد ان روزها ايامكه عادت حيض اين زن است، هم چند روزي برين هربنا
  . استحاضه شمرده خواهد شد مهايام، ه اين ةو باقيماند

 اتفاقاًر ماه حيض ببيند، و سوم هطور مثال، اگر زني عادت دارد كه در تاريخ اول و دوم ه ب
يك روز ديگر خون آمد، سپس آنگاه چهارده روز پاك بود، و ول ماه خون آمد، ر ماهي در تاريخ اد

ن شانزده ايبين در اين صورت چنين خواهيم پنداشت كه خون شانزده روز جريان داشت، بنابرين از 
  . رود شمار ميه و سيزده روز باقيماندة آن استحاضه ب روز، سه روز اول آن حيض،

ـود، در ايـن    ، تاريخ چهارم و پنجم و شاگر اين روزهاي عادت حيضش و ـاه ب ـر م  شم ه

ـون    سه روز اول ماه و دباشد و  ها ايام حيضش ميصورت همين تاريخ  ـيض، خ ـدي ح ه روز بع
  . گردد استحاضه محسوب مي

ـورت  ست، دراي ندارد بلكه اين اولين بار خون آمدنش عيناگر زن هيچ عادتي م و  اين ص

   .است استحاضه آنباشد و شش روز بعدي  يده روز اول اين شانزده روز حيض م
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نيسـت  خون حيض  ،مي آيد شدر دوران حاملگي اخوني كه اگر زني حامله است، هر  :16مسئله
  . خون استحاضه استبلكه 
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ا ت بلكه استاستحاضه  ، خونآيد خروج طفل مي قبل از والدت طفل كه در وقت خوني   : 17مسئله

  . استآن خون نيز خون استحاضه  ،نشود، هر خوني كه بيايد طفل خارج كه نصف هنگامي

  

  

  

  

  

 ضاحكام دوران حي
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ـه   بين آنها اينسـت تفاوت  تنها .وران حيض جايز نيستد روزه گرفتن در ونماز خواندن   :۱مسئله ك
 ليو ،واجب نمي باشداو  برقضاي آن بعد از پاك شدنش و  گردد مي معاف كُالًنماز از زن حايضه 

  . ي روزه را بگيرداقضبايد  ،نكه از حيض پاك شدزن بعد از آ. شود روزه معاف نمي

 اين}نماز را قطع و ترك نمايد و{اگر زني در حال خواندن نماز فرض بود كه حيضش آمد  :۲مسئله
  . بعد از پاك شدن قضاي آن را نخواند  .شود معاف مينيز از او نماز 

 روزه صورت اين آمد، در اين گرفته بود كه حيضش را روزه}رمضان{روز صفنزني اگر  و
  . قضاي آن را بگيردبايد بعد از پاك شدن  ، وليمي شكنداش 

  . اين روزه را بگيردقضائي نيز كه حيضش آمد، در اين صورت  اگر روزة نفلي گرفته بود و

ن صورت نيز ايـن  اي اگر زني در آخر وقت نماز حيضش آمد و هنوز نماز را نخوانده بود، در  :۳مسئله
  . باشد نماز از او معاف مي
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ديگر از  مورماع، همه انيست و جز جِ حيض جايزبا همسر در دوران }ماعجِ{همخوابگي  :۴مسئله
ـ {زانوي زن اتناف  به شرط آنكه از( .جايز است ... هم خوابيدن و غيرهبا، قبيل باهم غذا خوردن ه ب

   .)نكندكدام عضو شوهر تماس  اب}طور برهنه
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 ه قطع شد، درحيض مطابق عادت ماهوارش آمد ه روز بود وعادت ماهوار زني پنج يا نُاگر   : 5مسئله

  . جايز نيست برايش شوهر همخوابگي با ،كه زن غسل نكند صورت تا هنگامياين 

طوري بر او نگذرد كه قضاي آن كه وقت يك نماز  پس تا هنگامي ،اگر غسل نگرفت و
چون وقت يك نماز بر او گذشت و قضاي  و. شود، جماع برايش جايز نخواهد بود نماز بر او واجب

  . گردد آن بر او واجب گشت، حاال جماع برايش جايز مي

غسل  صورت اين شد، در ده بندار روز آمولي خون چه اگر عادت ماهوار زن پنج روز بود و  :6مسئله
با  كردن شود، جماعن ه پنج روز تكميلك گاميتا هن اما ،استخواندن بر اين زن واجب  كردن و نماز

  . ون بيايدخباز زيرا امكان دارد كه  ،همسر برايش جايز نمي باشد

جماع  ،شبانه روز كامل حيض آمد، در اين صورت به محض انقطاع خونو اگر از زني ده   :۷مسئله
  . چه غسل گرفته باشد يا ني ،باشد جايز مي او و همخوابگي با

ـر او واجـب نيسـت   شد، در اين صورت غسل  قطعده دو روز خون آم ياز زني يك اگر  :۸مسئله ، ب
  . برايش جايز نمي باشدهنوز جماع كردن  نماز بخواند، اما بلكه وضو گرفته

ـه ايـن يكـي دو روز     انسته مياكنون دبيايد، خون باز  روزقبل از گذر پانزده  اگر و شود ك
آنها را حيض  ،ستكه عادت مدت حيضش ا د روزيچن خون دوران حيض بود، بنابرين هر بتدائيا

  .اكنون غسل نموده نماز بخواند دانسته و

مشاهده  گذشت و هيچ خون ديگري را پانزده روز كامل ،دو روز خون يآن يك اگر بعد از و
 ينمازهاي يك برينبنا. بود ون استحاضهدو روز ابتدائي خ آن يكي هشود ك دانسته مياكنون ، نكرد

  . را بايد بخواند هارا كه به سبب آمدن خون نخوانده بود، حاال قضاي آن دو روزي
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، بانه روزوجود گذشت سه شـ  اگر عادت ماهوار زني سه شبانه روز بود، اما اتفاقاً در ماهي با  :۹مسئله

  }:بلكه منتظر باشد كه{نماز بخواند هنوز غسل نگيرد و نه هنشد، زن مذكور قطعآمدن خون 

  نماز اماين صورت تم خون بند شد، در كمتر از آن بانه روز كامل ياـبعد از گذشت ده شاگر 
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ـادت  هت كـ م پنداشـخواهيچنين و  ،ا بر او الزم نيستـنهقضاي آ وگرديده هاي آن ايام معاف   ع

  . شمار خواهند رفته مدت حيض او ب ،بنابرين تمام اين ايام. كرده است يرـماهوارش تغي

فقـط  او شود كه ايام حيض  مي يازدهم نيز خون آمد، در اين صورت دانستهاگر در روز  و
غسل بگيرد و يازدهم  بنابرين در روز. باشد روزها استحاضه مي ةهمان سه شبانه روز بوده و باقيماند

  . نكندترك  اكنون خواندن نمازهايش را. هاي هفت روز گذشته را بخواندقضاي نماز
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ه شد كـ  ي بندگامنهزني خون حيض به مدت كمتر از ده روز آمده آنگاه در چنان  از اگر  :۱۰مسئله
)١(غسل نمايد،هم شتاب  ه اگر به سرعت وككم باقيمانده ه اندازه اي از بموقت ن

از پايان غسل  بعد 
آنقدر وقت اندكي برايش مو  ،هللا اكبر گفته نيت نماز را ببنددتواند يكبار ا د كه فقط ميشر خواهد يس

ـذكور در اين صورت هم يشتر از آن نخواهد بود، بازخواندن چيزي به قادر ب  هنماز اين وقت بر زن م
    )٢( .بايد قضاي آن را بخواند و گردد واجب مي

ـاف   ن وقـت وقت نيافت، در اين صورت نماز ايهم اينقدر حتي  هزن مذكوراگر  و از او مع
  . يستبر او واجب ننيز خواندن قضاي آن  وخواهد بود 

كه  قطع شدخون مد و آنگاه در چنان وقتي آاگر از زني ده شبانه روز كامل خون حيض  و  :۱۱مسئله
يكبار اهللا اكبر بگويد و فرصت گفتن چيزي بيشتر از فقط  ،آن فرصت تواند در تنها ميزن مذكوره 
 ب خواهدـاو واج در اين صورت نيز نماز اين وقت برد، بايبد و نه وقتي براي غسل مي آن را نمي يا

  . ي بخواندئبود و بايد آن را قضا
                                                 

  2/60: حاشية جديده. در اينجا مراد آن اندازه وقت است كه بتواند فرايض غسل را در آن انجام بدهد     (١)

نماز را ببندد، در اين صورت و اگر بعد از غسل گرفتن، آنقدر وقت باشد كه در آن اهللا اكبر گفته نيت      (٢)

و . ماز را كامل بخواند، گرچه بعد از نيت بستن، آن مقدار وقت نيز تمام شودده شروع به نماز كند و ننيت نمو

از صبح شكسته است و بايد آن را نيت بستن، آفتاب طلوع كرد، اين نمدر هنگام نماز صبح اگر بعد از  ليكن

     2/60: حاشية جديده . قضائي بخواند
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ـدن   از بعدحاال  ،ـداگر زن حايضه در روز رمضان از حيض پاك ش   :۱۲مسئله ـاك ش ـوردن و   ،پ خ

. روزه داران بگذراند درا مانن ة روزبقي شامتا او واجب است  برنيست بلكه  جايزنوشيدن چيزي برايش 

  .دريگببلكه قضاي آن را بايد  ،رفت شمار نخواهدليكن اين روز در روزه به 

، كشيده طول لماك ده شبانه روز شد و حيضاك شپ}ه رمضانما{شب خرازني در اواگر  :۱۳مسئله
يكبار اهللا تواند مي مقدار وقت حتي ن آن كه درباشد شب باقيمانده كمي از پس اگر آن اندازه وقت 

  . باشد بر زن مذكوره واجب مينيز اين صورت  درروزة فردا ، ويدگباكبر 

 اگر خون حيضش كمتر از ده شبانه روز طول كشيده، پس اگر آنقدر از وقت شب باقي و

ـار  ،توان با عجله در آن غسل گرفت، ليكن بعد از پايان غسل كه ميباشد  مانده  فرصت حتي يكب

   .باشد واجب مي ة فرداروزهم در اين صورت نخواهد ماند، بازاهللا اكبر گفتن 

ـود را     و ـذكور غسـل نگرفـت، روزة خ  اگر اين مقدار وقت شب باقيمانده بود ليكن زن م

  . نشكند بلكه نيت روزه را بنمايد و بعد از طلوع صبح غسل بگيرد

توان در آن  كه نميباشد از شب باقيمانده  يباال، آنقدر وقت كم اگر در صورت ثاني الذكرِ و         
ـد   د، در اين صورت روزة فردا براي زنغسل را انجام دا ،مقدار وقت ـيكن   ،مذكور جايز نمـي باش ل

ند ابلكه بايد تمام روز را مانند روزه داران بگذر ،يسترايش جايز نبنيز خوردن و نوشيدن در طول روز 
  . اين روز را نيز بگيرد يو بعداً قضا

  

�+ �_�  

  
 برسد االي سوراخب پوست رزي خارج شده به شرمگاه از سوراخ}حيض{كه خون هنگامي  :۱۴مسئله

ـر ه بـ حيض  ،خارج سرايت كند يا سرايت نكنده بشود، چه از زير اين پوست  شروع ميحيض   ه

  . گردد شروع ميحال 
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ن خو تا آن را در داخل سوراخ شرمگاه خود بگذاردمانند ي ديگر اگر زني پنبه يا چيز بنابرين

ـر    راخ شرمگاه بوده وكه خون در داخل سو د، در اين صورت تا زمانيشوخارج ن ـون ب داغ و لكة خ
  . نشود، به آغاز حيض حكم نخواهيم كرد روي پنبه مشاهده

ـه  و هنگامي ـون را  ... كه داغ خون بر پوست باالي سوراخ شرمگاه برسد يا پنب ـذب   خ ج
  . نمايان شود، آنگاه به آغاز حيض حكم خواهيم كرد ... آن بر باالي پنبه نموده لكة

شب هنگام در  ، پنبه اي را در داخل سوراخ شرمگاه خودپاك است از حيضكه ي اگر زن  :15مسئله
از همان  صورت در اين آن مشاهده كرد، خون را بر ةو چون صبح برخاست لك ،خوابيد و گذاشت

  . دخواهد شحكم به آغاز حيضش  ،كه لكه را ديده است زماني

  

  

  

  

  

  احكام دوران استحاضه

�+�_�  

ـون آن بنـ  ـحكم كسي است كه ب حاضه مانندحكم خون است  :۱مسئله  ـديني اش خون شده و خ
 راروزه و نبايد نماز و ا .زني كه خون استحاضه از او مي آيد، هم نماز بخواند و هم روزه بگيرد. نشود

  . با او نيز درست است جماع و همخوابگي. قضاء كند

  

  _تنبیه +

�+�_�  

  . ه استدرج گرديد قبالًاحكام معذور  وباشد  احكام استحاضه كامالً مانند احكام معذور مي
  

  

  

�+�_�  



 

 _229+ 
  

  

  

  فاسل ِنمسائ

�+�_�  

  . گويند مي »فاسن« ،شود پيش زن خارج مي شرمگاهتولد طفل از بعد از را كه  خوني  :۱مسئله

نعت آن مدمحد اقل  و روز است لفاس چهحد اكثر مدت نساعت  كي ، بلكه اگرتنيس ي
  . باشد نفاس مينيز خون شود، آن  قطعمنخون آمده  ساعتي نيز از زني يا نيم

ـر  يد، بازهم بعد از والدت طفل، غسل اينهم بعد از والدت طفل هيچ خوني از زني اگر   :۲مسئله ب
  . ستاآن زن واجب 

)١(اگر بيشتر از نصف طفل برآمده  :۳مسئله
ـوني  ه ولي هنوز طفل ب  طور كامل خارج نشده است، خ

ـد  و .باشد نفاس مينيز  كه در اين وقت مي آيد  ،اگر كمتر از نيم طفل خارج شده بود كه خون آم
  . ستاخون استحاضه  ،اين خون

ـاز اسـت  اگ{ام نيزآن هنگ در ،سترجاب وقتدر آن ن زاگر هوش و حواس   }ر وقت نم

، بخواند ه اشارهب از رانم ،ي باشداداي اركان نماز نم قادر به اگر. خواهد شدنه گناهكار نماز را بخواند وگر
   .ندكقضايش ن

  . نماز نخواند رود، در اين صورت ضايع شدن طفل ميخوف  ،ليكن اگر از نماز خواندنش

مثالً انگشت يا ناخن يا {اگر زني حملش را سقط كرد، بايد ديد كه اگر يكي دو عضو آن  :۴مسئله
  . مي باشد نفاس ،كه بعد از سقط حمل مي آيدشده بود، در اين صورت خوني }موي آن نمودار

صورت  اين در)٢(پاره اي گوشت بود، طه سقط فقنگرديده بلكنمودار  حمل عضاي آنا اگر و
ـرار داد   . نفاس نمي باشد ،يدآ خوني كه بعد از خروج آن مي ـيض ق ـون را ح  پس اگر بتوان اين خ

 ،اگر نتوان آن را حيض قرار داد و. حيض محسوب خواهد شد}مثالً بيشتر از سه روز خون بيايد{
                                                 

    2/62 :ديدهج حاشية .باشد مي ون نفاسكه اين خ شده بود، حكم اينست نيم طفل خارج اگر و    (١)

   2/62 :جديده حاشية. قيد احترازي نيست. مي باشدپارة گوشت بطور مثال     )٢(
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ل نشده است، در اين صورت پانزده روز ايام پاكي هنوز كاماينكه كمتر از سه روز خون بيايد يا  مثالً

  .استحاضه خواهد بود اين خون

  
�+ �_�  

   
ه ب كه طفل اين اولين بار استو از چهل روز خون آمد،  اگر از زني بعد از وضع حمل بيشتر  :5مسئله

باشد و باقيماندة آن همگي  اسش ميوز اين مدت، دوران نف، در اين صورت چهل راست دنيا آورده
ـد  برين بعد از گذربنا. استحاضه خواهد بود ـر   چهل روز، غسل نموده شروع به اداي نماز كن و منتظ

  . انقطاع خون نباشد

ـادت نفاسـش    است وده آوربار نيز طفل  بلكه قبل از اين ،نيست اگر اين طفل اول او و ع
 همان روز تعدادش به قبلي ا در اين صورت طبق عادت نفاس ،باشد مي معلوم است كه چند روز

    )١( .استحاضه خواهيم دانستخون بيشتر از چهل روز را روزهاي بقية  ودانسته نفاس  ها را

  
�+ �_�  

  
ـوز  روز گذشت و »30« ليكن، روز نفاس ببيند »30« عادت داشت كهاگر زني   :6مسئله  خون هن

ـد، در ايـن    قطعذر چهل روز كامل گاگر جريان خون بعد از . غسل نكندحاال او نشد،  قطعهم  ش
ير ـه عادت نفاسـش تغيـ  خواهيم پنداشت ك و{باشد مي شنفاسايام  تماماًصورت اين چهل روز، 

   }.كرده است

ـورت بيشتر از چهل روز اگر جريان خون  و ـام،    »30« طول كشيد، در اين ص روز ايـن اي
بنابرين اكنون فوراً غسل نموده . ها استحاضه خواهد بودروز آن ةماندباشد و باقي نفاسش مي دوران

  . ي بخواندئرا قضا نمازهاي ده روز گذشته
                                                 

  2/62 :حاشية جديده. اما اين امر بعد از گذشتن چهل روز دانسته خواهد شد     )١(
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ـاز     در اين صورت شود،  چهل روز بند خون نفاس زني قبل ازاگر   :۷مسئله ـوده نم ـوراً غسـل نم ف

  . خواندن را شروع كند

ـد   ده نماز رانموم رساند، در اين صورت تيم اگر غسل به او ضرر مي و ـز  و شروع كن هرگ
   .قضاء شوداز او نمازي نگذارد تا 

 قضاي بايد بلكه ،باشد، ولي روزة اين دوران معاف نيست عاف ميمنمازهاي دوران نفاس   :۸مسئله

  .آنها را گرفت

    )١( .بيان گرديد قبالًهمانگونه است كه  اسماع در دوران نفنماز و جِ ،ل و احكام روزهئمسا

از ديگري به دنيا آورد، در اين صورت مدت  طفل يكي بعد شش ماه، دو دوراندر  اگر زني  :۹مسئله
  . شود نفاس او از والدت طفل اول آغاز مي

اين دنيا آمد، در ه يك يا دو ماه بعد از طفل اول ب ،بيست روز}طور مثاله ب{اگر طفل دوم
   .آغاز نفاس را از والدت طفل دوم حساب نخواهيم كرد صورت
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   تحت عنوان احكام دوران حيض در صفحة     )١(
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  رهاحكام نفاس و حيض و غي

�+�_�  

ـد، درككه غسل  كسيزني كه در حالت حيض يا نفاس باشد و   :۱مسئله ـراي   ن بر او واجب باش ب
يا  ،قرآن مجيد را بخوانند يا ،كعبة شريف را طواف كنند يا ،ا جايز نيست كه به مسجد داخل شوندهآن

  . دست بزنند قرآن مجيد را

ـده    خود قر وش جداگانه ازپاگر قرآن شريف در داخل البته  ـتمال پيچاني ـا در دس آن باشد ي
ـ  اي برغيره  باشد يا پارچه وشده  ـه ب ه آن پوشانيده باشند كه با پوش اصلي قرآن دوخته نشده بلك
ـد و      ،كرد عليحده ه بتوان آن راكجداگانه باشد  يطور ـرآن مجي ـه ق در اين صورت دسـت زدن ب

  . باشد ميآن جايز  تناشدبر

ـته )١(.نيز جايز نيست كه قرآن مجيد را دست بزند كه وضو ندارد، براي او كسي هر  :۲مسئله اجازه  الب
  . قرائت كند و اني آن را بخواندبزكه دارد 

دست  ،ا چيز ديگري نوشته شده باشدي ذتعوي ،نعلبكي ،يت قرآن شريف بر روي پولآ اگر  :۳مسئله
ـه   حالت حيض يا يعني زني كه در{باال صآنها نيز براي اشخابر زدن  در نفاس است و كساني ك

  . جايز نمي باشد}يا بي وضو اند ابتجنحالت 

ين در ا ،باشد گذاشته شده غيره وظرفي  خريطه اي يااشياي مذكور در داخل ن يا البته اگر
  . باشد جايز ميبا دست يا ظرف و برداشتن آنها صورت دست زدن به اين خريطه 

ـز    ،فوقبراي افراد مذكور در   :۴مسئله ـان ني گرفتن و برداشتن قرآن شريف با دامن يا كنارة چادر ش
  . ايز نيستج

 تنـبرداش اين صورت در...  غيره مانند دستمال و ،باشدالبته اگر پارچه اي جدا از بدن شان 

  . قرآن مجيد با آن جايز خواهد بود

                                                 
  .بنگريد 168 تا 162ر صفحة دالئل اين مسئله را د    )١(
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تمام يك }ا نفاس است يا كسي كه غسل بر او واجب شدهزني كه در حال حيض ي{اگر  :5مسئله
  . ستا، اينكار جايز آيت را بخواند صفند بلكه يكي دو كلمه يا نرا نخوا آيت

  . كوتاه گردد تآيت نبايد آنقدر طويل باشد كه برابر با يك آي ن آن نصفيكل

ـا شريف را به ن الحمد ةتمام سور كسي نامبردهيان افراد ز ما اگر  :6مسئله ـاي  دعا يت دعا بخواند ي ه
  . اينكار گناهي ندارد ،نآنه به نيت تالوت قر ،دعا بخواند آمده به نيت مجيدرا كه در قرآن  ديگري

   :ءطور مثال خواندن اين دعاه ب

�نْي�ا  ۤ  ٰات�ن�ا حن� ا	� �ن�ا ب� ن�ةً  ر� ن�ةً   ح�س� ة� ح�س� � حن� اۡالٰخ�ر� ذ�اب�    و� � ق�ن�ا ع�   ، الن��ار�  و�

   :ءن دعايا اي
� ر�  �  نْ ا�   اْذن� اخ� ؤ�  ت� ا ال� ن� ب� يا كدام دعاي  ،بقره است سورة كه در پايان ... آخر تا ... ان� اْ ط� خْ ا�  ْو ا�   ان� يْ س� �

  . باشد به نيت دعا جايز مي ، خواندن همة اين آياتمجيد آمدهن آديگري كه در قر

  . ستانيز براي افراد مذكور جايز خواندن دعاي قنوت   :۷مسئله

ايـن   نفاس است، در ياالت حيض ـدر ح دهد و مي درسزني دختران را قرآن مجيد اگر   :۸مسئله
  . صورت آنها را به شكل هجائي درس بدهد

، نفـس  مهلكا نخواند بلكه بعد از خواندن يكي دو رواني، تمام آيت ردرس دادن در هنگام 
  . رواني بخواند آيت را باز يكي دو كلمة وايد خود را قطع كند و باز وقفه نم

مانند  ديگري ةيا وظيففار ـاستغذكر نام خدا و خواندن  ،درود شريف ،ة شريفخواندن كلم  :۹مسئله
�  كردن ورد ح�ْول� و� ال� ق�و� � ا�   ة� ال� �� ع� الْ  ب�اهللا� ال� ممنوع نيست،  }نفاس و جنابت در حالت حيض و{مْ يْ ظ� ع� الْ  ��

  .خواندن همة آنها جايز است

  

�+ �_�  
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 ه دركه در اوقات نماز وضو نمود استمستحب باشد  ميبراي زني كه در دوران حيض   :۱۰مسئله

ـد از   شخواندن ترك هي اهللا اهللا بگويد تا عادت نمازنشسته براي مدت كوتا جائي پاك نشود و بع
  .نگرددرغبت خواندن بي  به نمازنيز  شدن پاك

ـد، در  هنوز غسل نكرده  د وشاگر غسل بر زني واجب   :۱۱مسئله ـه ش ـورت    بود كه حايض ايـن ص
غسل ن از حيض پاك شد بعد}اجازه دارد كه{، بلكهواجب نيستاكنون غسل كردن بر او همين 

  . كرد و واجب كفايت خواهدد هر يك غسل از طرف .بگيرد
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  ل بالغ شدنئمسا

�+�_�  

امله شد، يا حامله هم نشده ولي در يا هنوز حيضش نيامده ولي ح ،اگر دختري حيض ديد  :۱مسئله
در تمام )١(ارج شد،خمني از او كند و از آن لذت برده  مي}جِماع{خواب ديد كه با مردي همخوابگي

ـر او   ،ها دختر اكنون جوان و بالغ شده است و نماز اين صورت روزه و غيره تمامي احكام شريعت ب
       )٢(.باشد واجب مي

در اين صورت نيز  )٣(،ر او ديده نشد، ليكن پانزده ساله گرديدو اگر يكي از اين سه صورت د
شود و هر احكامي كه جوانان و بالغان مكلّف آن هستند، اين دختر نيز  دختر جوان و بالغ دانسته مي

  . باشد آن ميبه ف مكلَّ

  . گويند مي »بلوغ و بالغ شدن«جوان شدن را در اصطالح شريعت   :۲مسئله

ـوني  . شود ه سالگي جوان نميهيچ دختري پيش از نُ ـ و اگر از او خ ـ ني  وند، آن خـ ز بياي

  . باشد حيض نبوده بلكه خون استحاضه مي

  .احكام استحاضه قبالً درج گرديده است

  

�+�_�  

                                                 
اگر در حالت بيداري نيز بدون همخوابگي مني به شهوت خارج شود، در اين صورت نيز دختر بالغ     (١)

    2/64: حاشية جديده  .دانسته خواهد شد

ـذر   محض در صورت عدم آنها به .شود انزال يا حامله ساختن دانسته مي ،از احتالم بلوغ پسر     )٢( گ

   . ال از عمرشپانزده س

  . هاي شمسي شود، نه سال هاي قمري حساب مي سالگي از روي سال15و اين      )٣(

   9/71 :فتاوي دار العلوم ديوبند و5/175: شامي
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ةِ  +

َ
ال   _ كِتَاُب الص�

  

  

  

  

  نماز 

�+�_�  

 .محبوبتر از نماز نيست أ نزد اهللا هيچ عبادتي .و منزلت بزرگي داردمقام  أ نماز نزد اهللا    

شمار و ترك آن اداي آن ثواب بي .را بر بندگان خود فرض گردانيده است پنج وقت نماز أ اونددخ

  . گناه بسيار دارد

ـد  ه كسي ب ره«: حديث شريف وارد است  در ـاز بخوان  ،خوبي وضو كند و با توجه قلب نم

ـد نخداوند متعال در روز قيامت گناهان صغيره اش را عفو خواهد   مود و او را به بهشت داخل خواه

.»مودفر
 )١(    

ـد، او   ه كسي نماز را ب ، هرستون دين است نماز« :فرمودند هرسول اهللا و ـتي خوان درس

او دين را برباد }نخواند نماز يعني{سي اين ستون را خراب كردو هر ك. ي نگهداشتخوبه دين را ب

.»ساخت
 )٢(

  

در در روز و . بارة نماز خواهد بوددر تاولين پرسش در روز قيام«: فرمودند هاهللا و رسول

خواند از  مانند آفتاب درخشان خواهند بود و كسي كه نماز نمي ارانزگنماز پاهاي ها و دستقيامت 
                                                 

 َ�نَْت      )١(
�

تُوبٌَة فَيُْحِسُن وُُضوَءَها وَُخُشوَقَها وَرُُكوَقَها إِال
ْ
ةٌ َمك

َ
ُْ+ُهُ َصال

َ
َما ِمِن اْمرٍِئ ُمْسلٍِم ,

هُ َكف�ارَةً لَِما قَبْلََها مَِن ا;:نُوِب، َما لَمْ يُؤِْت َكب5َِةً، 
�
ْهَر ُ@ �Aَذلَِك اDَو.    

  916حديث 1/134 :ائدوجمع الف شريف و مسلم

وقـال احلـافظ ابـن احلجـر . واحلـديث مشـهور عنـد النـاس، رواه البيهقـی رمحـه اهللا اولـه فـی شـعب االميـان     )٢(

بـونعيم رواه ا ٢/١٢٠ :و فـی اجلـامع الصـغري .هـو مرسـل رجالـه ثقـات ١/١٧٣ :رمحـه اهللا فـی التلخـيص احلبـري

  .فی احللية و هو حديث حسن
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».اهد بودنعمت محروم خو اين

)
 

١(   

ء و اولياء حشر خواهند اران در روز قيامت با انبياء و شهدازگ نماز«: فرمودند هرسول اهللا و

چون فرعون و هامان و قارون حشر خواهند  يكافران سركش با ،دننمي خوان زكه نما شد و كساني

.»گرديد
)٢(   

ـررهاي   و نماز نخواندنباشد  ميو مهم  خيلي ضروريخواندن  ين نمازبنابر  موجـب ض

ـاز  شخص  تواند باشد كه ي بزرگتر مياز اين چه ضرر. ستار در دين و دنياي انسان بسيا  بـي نم

.هم رديف كافران قرار داده شده است همراه كافران حشر خواهد گرديد و
)
 

٣(   

  .جوئيم خدا پناه ميه ب گناهاز اين  .باشد ميترك نماز گناهي سخت عظيم 

  

�+ �_�  

  
  

                                                 
)١(      EFِ�Gقَاَل ه عَِن ا : ُ

َ
I ةُ، فَإِْن َصلََحْت َصلََح

َ
ال قِيَامَةِ الص�

ْ
عَبُْد يَوْمَ ال

ْ
و�ُل مَا Vَُاَسُب بِهِ ال

َ
  َسائُِر  أ

   .َقمَلِهِ، وZَِْن فََسَدْت فََسَد َسائُِر َقمَلِهِ 

منتخـب  و  2005: الترهيـب  الترغيـب و  .باسناده انشاء اهللاباس الو 1859 :الطبراني في االوسط  

   2299: جمع الفوائدمثله في  و 166ص :االحاديث

ُ نُورٌ وَبُرْهَاٌن، وَمَْن لَمْ Vَُافِْظ : فَقَاَل ه  ذَكَرَ : َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن َقمْرٍو، قَاَل      )٢(
َ

I مَْن َحافََظ عَلَيْهَا َ�نَْت
 بُرْهَاٌن، وbَََن مََع فِرْعَوَْن عَلَيْهَا لَمْ تَكُ 

َ
ُ نُورٌ وَال

َ
I ْن 

ُ
   . بِْن َخلٍَف Ecَ وَهَامَاَن وَأ

   3180 حديث: و شرح مشكل اآلثار طحاوي 163 حديث: ير طبرانيـمعجم كب

ـد    و  59حديث: و الترغيب از ابن شاهين ـال احم رواه احمد و الطبراني في الكبير و االوسط و رج

  168ص :منتخب االحاديثو  2/21 :ائدمجمع الزو .ثقات

ـد،       )٣( همرديفي با كافران به اين معناست كه اين شخص در روز قيامت با آنها يكجا حشر خواهد ش

ـه بهشـت    ان هميشه در دورخ خواهند ماند، وليكن كافر مسلمانان سزاي گناهان خود را ديده سر انجام ب

  . خواهند رفت

كه  بود خيلي بخيل كافر كافر بود، قارون يك  نيزهامان وزيرش  و بود كافر نام يك پادشاه فرعون

  .شد مي ؛اكاي حضرت موسي ك  پسر



 

 _241+ 
ـران و  ،ديوانهشخص بر ، ولي استر همة مسلمانان فرض ب نخواند نماز ـرا  و دخت ن پس

ـدر   )١(شوند كه اوالد هفت ساله هنگامي اما. ستينكه هنوز بالغ نشده اند واجب  خُردسال ـادر و پ م

ـون اوالد ده  ترغيـب دهنـ  خواندن  اند كه آنها را به نماز يافته شريعت دستور جانبايشان از  د، و چ

ـازه  ند تا نماز بخوانند نماي واداردر آنها را اجباراً مادر و پ}،خوانند نماز نمي هم هنوز و{ساله شوند و اج

   .دننيز كنأديب نماز ت دارند كه آنها را بر اداي

ـد  ره ترك نماز هيچگاهي و به هيچ صورتي جايز نيست، به گونه اي كه ممكن است باي

ـادش   به آخر رسيدنماز وقت شد و چون  كسي خواندن فراموش البته اگر نماز .نماز خواند آنوقت بي

 قضا شد، در زبيدار نگرديد و نما برد كه در وقت نماز كسي را چنان خوابيا ، و نخوانده آمد كه نماز

ـدار  يا ازو آمد  شياده ب گردد، اما به محض اينكه نماز ميها انسان گناهكار ن صورت اين  خواب بي

  . باشد ميفرض نماز فوراً  اي آنخواندن قضنماز بخواند، زيرا شد، وضو گرفته 

ـبر  اين صورت چند مكروه هست، در ، وقتوقتالبته اگر آن ـد  دقيقه اي ص ـا وقـت    كن ت

  .مكروه بگذرد

ـدارد، ا كه به سبب بيهوشي يئبه همين ترتيب آن نمازها  ز كسي ترك شده، نيز گناهي ن

  . نها را بخواندراً قضاي آوفبايد هوش آمدن ه ب ليكن بعد از

  

�+ �_�  

  
ـدن آن  طفل بلكه كمي بدن تمام نه دنيا آوردن طفل است، ليكن ه ب اگر زني در حال  :۱مسئله از ب

ـد  و وقت نماز در حال اختتام {در داخل استخارج شده و اكثر آن هنوز  ـوش و   }مـي باش ـر ه اگ

ـاز    . باشد حواس زن برجاست، در اين حالت نيز نماز خواندن بر او فرض مي ـردن آن نم ـا ك و قض

  . جايز نخواهد بودبرايش 

                                                 
البته روزه را آنوقتي بر آنها شروع نمايند كه . بياموزندو از همين عمر بايست احكام دين را به اطفال    ) ١(

خارج است،  آنهااعمالي كه از توان آن اطفال را بر اداي  صورتبه همين . توان گرفتن روزه را داشته باشند

   2/10 :حاشية جديده . تاكيد يا وادار نمودنبايد 
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 رود، در اين صورت قضا كردن نماز خوف ضايع شدن طفل مي شالبته اگر از نماز خواندن

  . استبرايش جايز 

طفل  ـهايد صدمه اي بـ، شدهمچنين اگر قابله و دايه خوف دارد كه اگر مشغول نماز شو

اما قضاي آن نماز را بعداً . ا كنندبرسد، در اين حالت نيز براي دايه و قابله جايز است تا نماز خود را قض

  . به اسرع وقت بخوانندبايد 

  

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  نماز اوقات

�+�_�  

  

  
  _}صبح{فجر وقت نماز+

 �+�_�  

ـوع مـي  كه آفتاب  ، از طرف مشرق يعني از جانبيصبحدر هنگام دميدن شب  در آخر :۱مسئله  طل

ـد  كه آن را صبح كاذب مي{دوش يمطول آسمان نمودار  در ياندك يئكند، روشنا ـپس  }.گوين س

در  گردد و ميه سرعت بيشتر و افزونتر ب هدشعرض آسمان نمودار  نائي ديگري دروشر ،بعد يمك

  . }گويند آن را صبح صادق مي و{سازد را روشن ميمدت كوتاهي تمام آسمان 

و ود ش ماز صبح شروع ميچون اين روشنائي دوم در عرض آسمان پديدار گشت، وقت ن

ـا اآفتاب نماية گوشبه محض اينكه  و .ماند باقي مي تا هنگام طلوع آفتاب ـبح  ن شد، وقت نم ز ص

   .ديابتام مي ـتاخ

.براي زنان بهتر است تا نماز صبح را در اول وقت آن بخوانند
 )١(   

                                                 
  .خوبي روشن شده باشده اينست كه نماز صبح را در وقتي بخوانند كه آسمان ب حكم و براي مردان      (١)

مُْستََحب: ( 1/379:قال f اAر اeختار
ْ
 ) اِالبْتَِداءُ (لِلر�ُجِل ) وَال

ْ
َتْمُ بِهِ (فَْجرِ iِ ال

ْ
jبِإِْسفَارٍ وَا(.  

ـول اهللا  ـه     هو در احاديث صحيح شريف كه به درجة تواتر رسيده اند از رس روايـت اسـت ك

   :فرمودند هآنحضرت

 ا بِ وْ رُ فِ سْ اَ 
ْ
ِ  مُ ظَ قْ اَ  هُ ـن� اِ فَ  جرِ فَ ال َ ل

ْ
    .رِ جْ ال

  . ر استزرگتاب آن بد، زيرا ثوباشنماز صبح را وقتي بخوانيد كه آسمان بخوبي روشن  :ترجمه

   ←و 16641 حديث: مسند احمد و 545 حديث 1/65 :سنن نسائي و142 حديث :سنن ترمذي
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  _}پیشین{ظهر وقت نماز +

�+�_�  

ـه  و عالم .شود شروع مي »زوال آفتاب« آغازوقت نماز ظهر از   :۲مسئله  ت زوال آفتاب اينسـت ك

ـه  كند و به محـض آ  شمال حركت ميطرف ه ب از طرف مغرب آهسته آهسته ءياشساية ا ـه ب  نك

  . زوال آفتاب شروع شده است حركت به سمت مشرق كند، اكنونه آغاز ب هموازات شمال قرار گرفت

تاده ايسنموده طرف مشرق ه ب وشخص رهرگاه  ؛طريقة دانستن سمت شمال اينست كه

  . در اين صورت، سمت دست چپ او شمال خواهد بود ،شود

ـاهتر مـي    ساية ،رود قدر آفتاب باالتر مي عالمت آسانتر آن اينست كه هر ـز كوت  هر چي

 }ستواءيعني ا{نيم روزقت و ،كه كوتاه شدن ساية چيزي قطع شد، اين هنگام شود، پس هنگامي

. باشد ميوقت زوال آفتاب اكنون د، ناز شدن كدوباره آغاز به در سپس به محض اينكه سايه .است

  . شود هنگام شروع مي و وقت نمار ظهر از همين

ـز  كه س تا زماني ،بود وقت نيم روزكه در  اي هساياندازه آن بدون  ـر آن اية هر چي  دو براب

  . خواهد بود نگرديده است، وقت نماز ظهر باقي

ـيم روز هنگام  ارد درچوبي كه يك گز طول دطور مثال اگر ساية ه ب ـار     ن ـدازة چه ـه ان ب

ـده،     كه ساية اين چوب برابر با دو اين صورت تا زماني درانگشت بود،  ـار انگشـت نگردي گز و چه

  . باشد باقي ميوقت نماز ظهر 

                                                                                                         
   20032و  4164و  4163و  4162حديث  :معجم كبير طبراني و 22527و 16648

   1/315 : مجمع الزوائد بروايت بزاز و11345حديث  :معجم اوسط طبراني و

    264و  263حديث  89ص :موارد الظمĤن و

ح�م�ه�   باشد چنانكه عالمه سيوطيمي  هاين حديث شريف از احاديث متواتر ٰ  ر� بر آن تصريح   اهللا� ت�ع�ا��

  . كرده است

  2/24 :اعالء السنن
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  _}دیگر{وقت نماز عصر +

�+�_�  

ـر   ،دوشبرابر با دو گز و چهار انگشت مذكور وب اينكه ساية چبه محض و  وقت نماز ظه

  . دشو ه اكنون وقت نماز عصر شروع ميختم شد

   .يابداين هنگام تا زمان غروب آفتاب ادامه مي  و وقت نماز عصر از

 ز عصرد، خواندن نماشو خيرهآفتاب  ير كند و نورـآفتاب تغيشعاع كه رنگ  ليكن هنگامي

، هدكر رتاخيدر خواندن نماز عصر كسي به سبب عذري تا اين زمان  اگر. دگرد كروه ميم در آنوقت

ـاري را  بايد متوجه  ليكن عصر را بخواند و نبايد قضايش كند، نمازبازهم بايد  باشد تا دوباره چنين ك

ـا  اكنون در وقت خيرگي نور آفتاب، {همان روز از عصرـو بعد از خواندن نم. نشودرتكب مهرگز  ت

ـابرين بعـ    خواندن هيچ نماز ديگري  }،براي وي غروب آفتاب ـود، بن ـد ب ـاز   ،ند از آجايز نخواه نم

  )١(.را و نه نماز نفليرا قضائي  نخواند، نه نماز ديگري را در چنين وقت
                                                 

  _نماز  اوقات  مكروه+  (١)

�+�_�  

    .اول در وقت طلوع آفتاب تا هنگامي كه آفتاب طلوع نموده باال بيايد

  .}استواء{دوم درست در وقت نيم روز

  . و سوم بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب

  . احاديث كثيري دربارة نهي از نماز خواندن در اين اوقات سه گانه وارد شده اند

� بخاري و امام مسلم و غيرهم  امامچنانچه     _�+ حم��� ٰ  ر�   :كنند روايت مي   اهللا� ت�ع�ا��

، فَ  بَا َسعِيٍد اjُْدرِي�
َ
ن�هُ َسِمَع أ

َ
ـَع : فَقُوُل ه َسِمعُْت رَُسوَل اهللاِ : قُوُل ك بِْح َحـ�o تَْرتَِف  َصالَةَ نَعَْد الص:

َ
ال

مُْس   َصالَةَ نَعَْد العsَِْ َح�o تَغِيَب الش�
َ
مُْس، وَال    .الش�

ي� ر�  حضرت ابو سعيد خدري: ترجمه   : فرمودند هكند كه رسول اهللا روايت مي  ه� ع�نْ اهللا� ض�

  ←و بعد از اداي. هيچ نمازي را نخوانيد كه آفتاب بلند نشده است صبح تا هنگاميبعد از اداي نماز 
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  _}شام{وقت نماز مغرب +

�+�_�  

ـمت    تا زماني شود و كرد، وقت نماز مغرب آغاز مي غروبآفتاب  كه هنگامي  :۳مسئله ـه در س ك

   .خواهد بوداز مغرب باقي مشود، وقت ن مي همشاهد سرخيغربي آسمان 

  ،وندـنمودار ش وضوحه تاخير كرد كه ستارگان در آسمان بآنقدر مغرب  زنما يدر ادا اما نبايد

                                                                                                         
   . هيچ نمازي را نخوانيد ه استكردنغروب كه آفتاب  نماز عصر تا هنگامي

   1368و 1367و 1366حديث : مسلم شريف و 553 و 551 حديث: بخاري شريف

  . وايت اين حديث شريف را روايت كرده اندداود نيز ر امام نسائي و ابن ماجه و امام احمد و ابوو 

ح�م�ه�   باشد چنانچه عالمه مناوي و اين حديث از احاديث متواتر مي ٰ  ر� ـرده     اهللا� ت�ع�ا�� برآن تصريح ك

  . است

      2/61: اعالء السنن

ح�م�ه� از اين احاديث را امام مسلم ديگر يكي     _�+ ٰ  ر�   : تخريج نموده است   اهللا� ت�ع�ا��

، فَقُوُل قُ  �tَُِه
ْ
uمِرٍ اvَ ٍت َ�َن رَُسوُل اهللاِ : قْبَةَ نَْنvَُث َسا

َ
نْ غَقyَُْ فِيهِن� ه ثَال

َ
وْ أ

َ
، أ َ فِيهِن� E{نْ نَُص

َ
فَنْهَانَا أ

ه5َِةِ َح�o تَ : مَوْتَانَا مُْس بَازِغَةً َح�o تَرْتَفَِع، وَِحَ~ فَقُومُ قَائِمُ الظ� مُْس ِحَ~ يَْطلُعُ الش� مُْس، وَِحَ~ تََضي�ُف الش� مِيَل الش�
غُُروِب َح�o يَغْرَُب 

ْ
  .لِل

ي� ر�  از حضرت عقبه بن عامر :ترجمه  كردندمي ما را منع  هروايت است كه رسول اهللا  ه� ع�نْ اهللا� ض�

  . كه در سه وقت نماز اداء كنيم يا بر مردگان خود نماز جنازه بخوانيماز اين

  . كه آفتاب بلند شود فتاب تا زمانييكي هنگام طلوع آ

   .برسد )استواء( كه آفتاب به نصف النهار دوم زماني

  . باشد تا آنكه غروب كندغروب ي كه آفتاب مايل به و سوم هنگام

   1373حديث  1/273: مسلم شريف

    57و  2/56: و اعالء السنن

�+�_�  
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.است زيرا اينكار مكروه

 )١(     
   

  

  

  

  _}خُفتن{وقت نماز عشاء +

 �+�_�  

 شروع مي}فتنخُ{، اكنون وقت نماز عشاءتمام شد سمت غربي آسمانچون سرخي  و

شود و  اء شروع ميـيكن بعد از نصف شب، وقت مكروه عشل. ماند صبح باقي مي طلوع ـاشود و ت

  . خواندبه تاخير قدر ـگردد، بنابرين نبايد نماز را اين نماز كمتر مي ثواب

                                                 
  _ ت استسنَّ نماز مغربتعجیل  در  +  )١(

�+�_�  

و همچنين در حديث  ،سنت است) شام(تعجيل يعني زود خواندن نماز مغرب  ،اجماع امتزيرا به 

  : فرمودند هصحيح وارد است كه رسول اهللا

 وا َص ل: َص _    �+
َ

  ةَ ال
ْ
   .ِس مْ الش�  ِط وْ قُ سُ  عَ مَ  ِب رِ غْ مَ ال

  . نماز مغرب را به محض فرو رفتن آفتاب بخوانيد :ترجمه

     2/69: اعالء السنن. جال الطبراني موثقونرواه احمد و اللفظ للطبراني و ر

   :فرمودند هو همچنين در روايات صحيحة ديگر موجود است كه رسول اهللا
مَغْرَِب، قَبَْل ُطلُوِع اG:ُجومِ _    �+

ْ
فِْطَرةِ مَا َصل�وْا ال

ْ
 ال

َ
م�ِ� َ�

ُ
 تَزَاُل أ

َ
  .ال

يعني {ن شدن ستارگان بخوانند بر فطرتكه نماز مغرب را قبل از نمايا امت من تا زماني :ترجمه

  . خواهند بود}بر خير

   2/69: اعالء السنن. رواه احمد و الطبراني في الكبير و رجاله موثقون

ح�م�ه�   و حاكم ٰ   ر� ـا�� ـابق  در صحت اين حديث : گويد حديث مذكور را تخريج نموده مي   اهللا� ت�ع� مط

   1/91 :مستدرك حاكم. شرط امام مسلم است

ح�م�ه� ه ذهبي عالم ٰ  ر�   :گويد نيز آن را تصديق نموده مي   اهللا� ت�ع�ا��

  2/48: اعالء السنن. موافق شرط امام مسلم استاين حديث 
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  . شاء خوانده شودنماز ع ،ر يك سوم شبو بهترين صورت اينست كه قبل از گذ

  

�+ �_�  

  

بلكه  خوانندن ر را در اول وقتكه نماز ظهاينست كه هوا گرم است بهتر  در فصل تابستان :۴مسئله

ـتان . دنرا بخوان نماز ظهر ،هوا از بين رفتگرمي  كه شدت مستحب است زماني ، و در فصل زمس

  . حب است تا نماز ظهر را در اول وقت آن بخوانندتسم

ـد از   شـخص اگر كه مستحب است به تاخير انداختن آنقدر كمي  عصر را و اداي نماز  :5مسئله بع

د از اداي نماز عصر زيرا خواندن نماز نفل بع ،ركعت نفل بخواند بخواهد بتواند چندوقت عصر  دخول

ـد در   دو يكسان است م هرحك ،نيست، چه موسم تابستان باشد يا فصل زمستانجايز  ـيكن نباي ، ل

  . ر بيابدـيور آن تغينرنگ  يل شود واردي مر آنقدر تاخير كرد كه آفتاب به زاداي نماز عص

  . مغرب و خواندن آن به محض غروب آفتاب مستحب استنماز  تعجيل در اداي

ـين دارد  ،خواندكه عادت دارد در آخر شب برخاسته نماز تهجد ب كسي :6مسئله ـه   اگر بر خود يق ك

  . جد بخواندهنماز تبهتر است تا نماز وتر را بعد از ، برايش دشو براي تهجد از خواب بيدار مي حتماً

د ـايـه شـو خوف دارد كيا ني،  شدد ـخواهيدار ـاز خواب برد كه خود يقين ندا ليكن اگر بر

  . قبل از خوابيدن بخواند در اين صورت نماز وتر را بايدد، شونبيدار خواب  از

ـ و ظهر و مغرب را كمي نماز صبح  كه آسمان ابر آلود باشد، بهتر است هنگامي  :۷مسئله ـاخير  ا ب ت

.داء كنندبخوانند، ولي نماز عصر را كمي زودتر ا
 )١(

   

  

�+ �_�  

   
                                                 

وقتي  اما اين حكم همان. در اول وقت آن نيز مستحب است}خفتن{همچنين خواندن نماز عشاء     (١)

 توسط توان كل باشد، ليكن اگر اوقات نماز را مياست كه تعيين اوقات نماز بخاطر ابرآلود بودن آسمان مش

   2/12: جديده حاشية. هر نماز را در وقت آن بايد خواندپس تعيين نمود،  درستيه ساعت ب
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  _صحیح نیستهیچ نمازی در سه وقت خواندن  +

 �+�_�  

   :خواندن هيچ نمازي در سه وقت ذيل صحيح نيست : ۸مسئله

  . در وقت طلوع آفتاب اول  _ �+

  .}استواء{وقت نيم روز دوم درست در  _ �+

.و سوم در وقت غروب آفتاب _  �+
 )١(

   

ـود را   در عصر خود را نخوانده است، كسي هنوز نماز البته اگر ـر خ  اين صورت او نماز عص

  . در هنگام غروب آفتاب نيز بخواندحتي 

  . باشد مكروه و ممنوع مي جدة تالوت نيز در اين سه وقتساداي 

مكروه  )٢(كه آفتاب طلوع نموده باال نيايد خواندن نماز نفل بعد از اداي نماز صبح تا هنگامي  :۹مسئله

  . باشد مي

تالوت  ين اداي سجدةهمچن خواندن نماز قضائي قبل از طلوع آفتاب درست است و البته

كه هوا روشـن   نكه آفتاب طلوع كرد تا زمانيآبه محض خواندن نماز قضائي و . باشد مينيز جايز 

  . نشده جايز نمي باشد

ـ ه خواالبت. عصر، خواندن نماز نفلي جايز نيستنماز بعد از اداي  به همين ترتيب ـاز   دنن نم

 ز قضائينما كه نور آفتاب خيره شود، آنگاه هنگاميليكن . باشد قضائي و سجدة تالوت درست مي

  .و سجدة تالوت در اين هنگام نيز صحيح نخواهد بود

  ،ـدخوان از فرض راـنم لوع كند فقطدر وقت صبح از ترس اينكه مبادا آفتاب ط اگر كسي  :۱۰مسئله

                                                 
ـه  گذشت ادو صفحه قبل چنانكه      )١( حاديث كثيري دربارة نهي از نماز خواندن در اين اوقات سه گان

    .مالحظه نمائيد »اعالء السنن« تفصيل آنها را در جلد دوم. وارد شده اند

حد باال آمدن آفتاب و روشن شدن هوا در اين مسئله، باال آمدن آفتاب به اندازة يك نيزه است، و اين     )٢(

   .سازد ها را خيره مي طرف آفتاب ببينند، چشمه هنگامي مي باشد كه چون ب
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آفتاب و چون  .خواندنسنت را ، خته است نيامده و آسمان را روشن نساكه آفتاب باال كنون تا زمانيا

 كه مـي را  سنت و غيره هر نمازيتواند  مي، آنگاه سمان را روشن ساختباال آمده آطلوع كرده و 

  . بخواند خواهد

ـنت جز دو ركع ،شروع شدكه صبح دميد و وقت نماز صبح  هنگامي  :۱۱مسئله و دو ركعـت   ت س

  .باشد يعني اينكار مكروه مي .يچ نماز نفلي جايز نيستخواندن ه ،فرض

  .  ستاو اداي سجدة تالوت جايز البته خواندن نماز قضائي 

 اين صورت اداء در كرد، نمازش طلوع دن نماز صبح بود كه آفتابنخواحال  در كسي اگر  :۱۲مسئله

.خواندب قضائيرا آن }نيزهدازة يك به ان{باال آمدن آفتاببعد از . ه استنشد
 )١(

   

 در اين صورتنمازش كه آفتاب غروب كرد، بود در حالت خواندن نماز عصر  كسياگر  و

   .قضاي آن را نخواند .اداء شده است

 كنـيد، ليـ ـن خوابآ ادايبايد بعد از  .باشد ميمكروه نماز عشاء  خواندنخوابيدن قبل از   :۱۳مسئله

ـدار     سيار خسته بودكسي به سبب بيماري يا سفر ب اگر ـاز بي و شخصي را گفت تا او را در وقـت نم

  .ستاكند، و آن شخص وعده داد، در اين صورت خوابيدن برايش جايز 

  
  

  

�+�_�  

  

  

  

                                                 
ن� رَُسوَل اهللاِ  َقْن َقبْدِ اهللاِ      (١)

َ
مُْس ...  قَاَل  ه بِْن َقمْرٍو أ فَْجرِ مَا لَمْ يَْطلُِع الش�

ْ
بِْح مِْن ُطلُوِع ال وَقُْت َصالَةِ الص:

مِْسْك عَِن 
َ
مُْس فَأ الَةِ فَإِغ�هَا يَْطلُُع نَْ~َ ق فَإِذَا َطلَعَِت الش� ْ َشيَْطانٍ ـَ الص�

َ
   .ْر�

ي� ر� از حضرت عبد اهللا بن عمرو  :ترجمه نْ اهللا� ض� وقت : فرمودند هكه رسول اهللا روايت است  ه� ع�

  ...  باز ايست، از نماز خواندن طلوع كردو چون آفتاب . آفتاب استزمان طلوع صبح تا  دميدننماز صبح از 

  1419 حديث: مسلم شريف
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  ديگر اوقات نماز مسائلبعضي  

�+�_�  

آسمان  ـهد كنبراي مردان مستحب اينست كه خواندن نماز صبح را در چنان وقتي آغاز كن :1مسئله

ـد   اندازه  تا طلوع آفتاب آنو اشد خوبي روشن شده به ب ـاز را بخوانن  ووقت باقيمانده باشد كه اگر نم

د نماز ني بخواهعلت كدام خاطره د، و بعد از خواندن نماز بكنن تالوت نيزآن  آيت را در يا پنجاه لهچ

  . تالوت نمايند مقدار وقت اعاده نمايند، بازهم قادر باشند تا چهل يا پنجاه آيت را در آندوباره را 

  . بخوانند ت صبح در تاريكياز صبح را در اول وقبراي زنان مستحب اينست كه هميشه نم

 ه در اولفَلدزْمستحب اينست كه نماز صبح خود را در م، و براي حاجيان چه مرد و چه زن

  .در تاريكي بخوانند ،وقت نماز صبح

  
�+ �_�  

  
   .هر استوقت نماز جمعه همان وقت نماز ظ :2مسئله

ـر   باشد،چه گرمي شديد باشد يا ن ،تابستان دررا تنها فرق بين آنها اينست كه نماز ظهر  بهت

  . ست در اول وقت خوانده شودو در زمستان بهتر ا. ر بخوانندتاخيبا كمي ست ا

  . ستهمين راي اكثر علما. ه در اول وقت سنت استشخواندن نماز جمعه همي

  . مه مي يابدل ادازوا تا پيش از از باال آمدن آفتاب شروع مي شود و عدن بيوقت نماز عيد :3مسئله

ـه  و مراد از باال آمدن  آفتاب اينست كه زردي آفتاب ختم شود و نورش چنان تيز گردد ك

به اندازة يك نيزه باال }وعاز طلآفتاب بعد {فقهاء در تعيين آن نوشته اند كه. نتوان به آن نظر انداخت

  . بيايد
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ر خَّمؤنماز عيد فطر را از اول وقت آن كمي  امانست كه نماز عيدين را زود بخوانند، بهتر اي

  . بخوانندنموده 

ـد ب نماز جمعه خطبةچه  ،كه امام براي خواندن خطبه از جاي خود برخيزد هنگامي   :4مسئله ـا   اش ي

  )١(.مكروه استوقت در آن نماز خواندن  ،خطبة حج و غيره يا عيدين خطبة

  . مكروه است هنماز خواندن بعد از شروع خطب، ختم قرآن و حة نكاو در خطب

  . ستانماز فرض گفته شود، مكروه }اقامة{كه تكبير هنگاميدر نماز خواندن   :5مسئله

قين يا گمان غالب دارد كه يك ركعت يو است ده نالبته اگر كسي نماز سنت صبح را نخوا

فرض را دارد، نماز د اميد گرفتن تشه ،عضي از علماءاي بموافق رگيرد، و يا  فرض را با جماعت مي

  )٢(.نيستدر اين صورت خواندن سنت نماز صبح مكروه 

  .پايان برساند اينكه سنت مؤكده را كه شروع نموده است، به و همچنين

ـد از . در روز عيد، قبل از نماز عيد، در خانه و در عيدگاه مكروه استخواندن نماز نفلي    :6مسئله  و بع

  .نماز عيد، خواندن آن فقط در عيدگاه مكروه مي باشد

�+�_�  

                                                 

   :فرموده اند هزيرا رسول اهللا    (١)

ِ  جَ رَ ا خَ ذَ اِ _    �+
ْ

 فَ  امُ مَ اال
َ

 َص  ال
َ

  وَ  ةَ ال
َ

 سَ  ال
َ

   .ديگر نماز و سالم جايز نيست ،ستاديخطبه ا يچون امام برا  .مَ ال

   .بنگريد 510در صفحة  »مسايل خطبة نماز جمعه« تفصيل داليل اين مسئله را در حاشية

  . بسياري وارد است احاديث ،ركعت نماز صبح وزيرا دربارة اهميت د        )٢(

ي� ر�  چنانكه از حضرت ابوهريره    _�+ نْ اهللا� ض�   : فرمودند هاهللاكه رسول روايت است   ه� ع�

 
َ

َ  مُ كُ ت: درَ طَ  نْ اِ  ا وَ مَ هُ وْ عُ دْ تَ ال
ْ
jـه  دو ركعت نماز سنت صبح را ترك نكنيد، حتي  .يُل ا خيـل  اگرچ

   .اسپان دشمن نيز شما را لگد مال كنند

    1754حديث   5و  7/4: و اعالء السنن 1/487: داود شريف ابو

ي� ر� و حضرت بي بي عايشه     _�+   : فرمايد مي هدربارة عادت شريفة رسول خدا  اه� نْ ع� اهللا� ض�

ِ vَ  نْ قَ   قَ  ةَ شَ ي
َ
َ : ْت ال   ه ِ�ُ ا�G  ِن كُ يَ  مْ ل

َ
  هُ نْ داً مِ عاهِ تَ  د: شَ اَ  لِ وافِ ا�G  نَ مِ  ئٍ يْ  شَ َ�

َ
  رَ َ�

ْ
D َع ِoَ  

ْ
  . رِ جْ فَ ال

ي� ر� حضرت عايشه  نْ اهللا� ض� ـع� ـ    هفرمايد كه رسول خدا مي  اه� ـرض ب ـر ف ه آن بر هيچ نماز غي

  1755حديث  7/6: اعالء السنن .صورتي پابند نبودند كه بر دو ركعت نماز سنت صبح پابند بودند
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  آذان

�+�_�  

. دهد، بايد در وقت آن نماز آذان بدهد خاطر نماز فرض وقت حاضر آذان ميه كسي ب اگر :1مسئله

ـد   بعد از دخول وقت، آذان .باشد اگر قبل از دخول وقت آن فرض آذان داد، آذان صحيح نمي را باي
  . اعاده كنند، چه آذان نماز صبح باشد يا آذان وقت ديگري

ـروي   هاز رسول خداان الفاظ مخصوص كه مزبان عربي در ه به هان و اقامگفتن آذ :2مسئله م
  . باشد ميست ضروري ا

ـ  يان ديگري يا به الفاظ ديگربز بهرا  هاگر آذان و اقام   ـد، آن آذان و   در زب ان عربـي بگوين
ـ ، آن را آذان بدانشنيدنت صحيح نمي باشد، اگرچه مردم با شـ اقام ـود آذان توسـط آن    د ون مقص

  . دشوحاصل 

  .آذان زن درست نيست. مؤذن بايد مرد باشد  :3مسئله

ـورت   .كنند  عادهبايد اگر زني آذان داد، آذان را ا اگر بدون اعادة آذان نماز خواندند، در اين ص
  . خوانده اندنماز گويا بدون آذان 

ت آذان ديوانه يا مسـ شخص يا فهم، ست، بنابرين اگر طفل نااعاقل بودن مؤذن نيز الزم  :4مسئله
  . اعتبار ندارد آنها بدهد، آذان

  

  

  

  

  _طريقة مسنون آذان  +

�+�_�  

   :طريقة مسنون آذان اينست كه :5مسئله
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»حدث اصغر« و »حدث اكبر«آذان دهنده خود را از 
پاك گردانيده بر جائي بلندي جدا از )١(

ه به اندازة توان طرف قبله ايستاده و انگشت شهادت خود را بر سوراخ گوش خود نهاده ب ومسجد ر
   :كلمات ذيل را بگويده آنقدر بلند كه سبب تكليف شود، خود با صداي بلند، البته ن

ْ ا� نخست     .چهار مرتبه هللا�  ا�كْري�

د� ا�ْن  ال ا	 ا  سپس   . دو مرتبه  ا	ال� اهللا�   ٰ�� ��ْشه�

� اسپس  د� ا�ن� � ح� م�   ��ْشه� � م�   . دو مرتبه  اهللا ل� ْو س� داً ر�

� سپس  � � �� ع�  ��   . دو مرتبه  هْ ٰال  الص�

� سپس  �  �� ع�  ��
ْ
  . دو مرتبه ْح ال� ف� ـ ال

ْ ا� سپس    .دو مرتبه هللا�  ا�كْري�

  .يك مرتبه ا	ال� اهللا�   ٰ��  ا	 ال� سپس 

  

�+ �_�  

  

� در هنگام گفتن  � ـ�� ع�  �� � بگرداند كه سينه طوري ه بچهرة خود را به سمت راست   هال�  الص�

 تن ـهمچنين در وقت گف. دهايش از جانب قبله نگردن و قدم
ْ
� ع��� ال � حـ�� اي  بگونه رة خود راـچه   ف�ال�

  . هايش از جانب قبله نگردند به سمت چپ بگرداند كه سينه و قدم

� در آذان نماز صبح، بعد از  �    ع���  ��
ْ
حـال � ا� ، دو مربته ف�ال� �   ن� م	  ْزيٌ خ�    ة� ٰال لص� به ايـن  . نيز بگويد  مْو الن�

  . ل كلمات آذان صبح هفده كلمهو كُ استاظ آذان پانزده كلمه ل الفصورت كُ

ـا   . صورت ترانه و سرود خواندبه نبايد الفاظ آذان را  ـات آذان را ب همچنين نبايد بعضي كلم

كمي سكوت  ري� هللا�  ا�كْ ا� بعد از گفتن دوبار مؤذن و . يف خواندخفرا با صداي  صداي بلند و بعضي آنها

ـه   مقدار ه در هر كلمة آذان ب هللا�  ا�ْكـري� ا� و جز . بدهند اآذان رجواب  كند تا سامعين بتوانند ـان كلم هم
  . مكث نمايد و آنگاه كلمة بعدي را بگويد

                                                 
حالتي را مي گويند  »حدث اكبر«گويند كه شخص بي وضو باشد و  حالتي را مي »حدث اصغر«    (١)

  .كه غسل بر انسان واجب باشد
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  _ گفتن اقامهطريقة مسنون  +

�+�_�  

  :فقط اينست هتفاوت بين آذان و اقام. نيز به صورت باالست}تكبير{هطريقة گفتن اقام :6مسئله

در داخل  هو اقام) يعني اينكار بهتر خواهد بود(شود  مي گفتهمسجد آذان در خارج   _�+
  . مسجد

  . آهستهبا صداي  هشود و اقام مي گفتهآذان با صداي بلند   _�+

ٰال  ،هدر اقام  _�+ � دو  ،هت اقامـوق  پنج جاي آن در هره وجود ندارد و ب  خ�ْزيٌ م	ن� الن��ْوم ة� ا�لص�

ٰال  ت	 ام� ق�  ْد ق�   مرتبه   . شود گفته مي   ها�لص��

را سوراخ زيوشانيده نمي شوند، پها با انگشتان  گفتن، سوراخ گوش هدر هنگام اقام  _�+
  . مقصود نيست هپوشانند و بلندي صدا در اقام خاطر بلندي صدا ميه برا گوش 

يعني اينكار . وجود ندارد هطرف راست و چپ نيز در اقامه گردانيدن ب روهمچنين   _�+
  .اشد، گرچه بعضي فقهاء آن را نوشته اندضروري نمي ب

  

  

  

  

  احكام آذان و اقامه

�+�_�  

ـافر  چه بر مردان سنت موكّده است،  يكبار آذان گفتن ،براي هر نماز فرض :1مسئله نماز خوان مس
  . باشد يا نماز قضائيادائي نماز ي، و چه دانفراد يا اداء شوجماعت  بهنماز چه باشد يا مقيم، 

  . كّده استؤدو مرتبه آذان گفتن سنت م ،در نماز جمعه

  ورتـتال بودند، در اين صـوم مردم به آن مبـمكه عاست به علتي قضا شده مردم اگر نماز  :2مسئله
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  )١(.آذان آن نماز نيز با صداي بلند داده شود

ـداي  ، در اين صورت آذان آن خُباشد اگر نماز به سبب خاصي قضا شدهو  فيه يعني با ص
ـر    . يابندنود تا ديگران به قضائي بودن آن نماز اطالع داده شآهسته  ـاز داللـت ب زيرا قضا شدن نم

ـته   ناه ميغفلت و سستي شخص دارد و غفلت و سستي در امور ديني گ باشد و اظهار گناه شايس
  . نيست

خواهد همة آنها را يكجا بخواند، در اين صورت  او مي وكسي چندين نماز قضا شده  اگر از
  . باشد سنت ميگفتن  هاقامفقط و براي ساير آنها  ،است ونسنمقط براي نماز اول آنها آذان فگفتن 

  . ت كه براي هر يك آنها آذان جداگانه داده شودسالبته مستحب اين

ـنت   گفتن اگر همة همراهانش موجود باشند آذان  ،براي مسافر :۳مسئله  مستحب اسـت، نـي س

  .كّدهؤم

ـا آذان و     مي جماعت نمازه يا ب منفردخانه  كه در كسي هربراي  :۴مسئله ـتحب اسـت ت خواند، مس
  . بگويد هاقام

را داده باشند، زيرا آذان  هو اقام در مسجد محله يا مسجد قريه اش آذاناينكه البته به شرط 
  . كند كفايت مي محله آن مسجد محله براي همة اهل ةاقام و

آن  كسي بخواهد در اگر است،خوانده شده  هجماعت در آن با آذان و اقام نمازكه  مسجدي :5مسئله
  . باشد مكروه ميبرايش گفتن  همسجد نماز بخواند، آذان و اقام

ـورت  هنباشد، آذان و اقام مقرَّر ينذن معيامام يا مؤدر آن مسجد  البته اگر  ،گفتن در اين ص
  . باشد مكروه نيست بلكه افضل مي نه تنها

ـود،   آنجا خوانده ميدر نيز و نماز جمعه  استوجود ممعه كه شرايط نماز ج جائيهر در   :6مسئله ش
ـا  به سبب عذري يا بدون عذر، چه قبل از نماز جمعه و بخواند، چه ا نماز ظهر را جكسي در آن اگر ي

  . استمكروه برايش خاطر آن ه گفتن ب هذان و اقامآبعد از ختم نماز جمعه، در اين صورت 

  . انفرادييا  جماعت بخوانند ، چه نماز را دره استان مكروبراي زن گفتن هاقام آذان و :7مسئله

                                                 
مثالً مردم نماز صبح را در آسمان ابري به جماعت خواندند و بعداً معلوم شد كه نماز را بعد از طلوع     (١)

  .شود ر اين صورت آذان اين نماز قضائي جهراً يعني با صداي بلند داده ميآفتاب خوانده اند، د
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، براي هيچ نماز ديگري مسنون نيست، چه آن نماز هآذان و اقام ،جز نمازهاي فرض عين   :8مسئله
 }سنت و{عيد، يا نمازنماز  ،كفايه باشد مثالً نماز جنازه، يا نماز واجب باشد مانند نماز وترنماز فرض 

   .باشدنفل 

  

  

  
  _آذان واب دادن ج +

�+�_�  

ـا ج چه كه آذان را بشنود،  كسي ره  :9مسئله ـ مرد باشد يا زن، پاك باشد ي ـواب دادن آذان  نُ ب، ج
   .ستابرايش مستحب 

ـواب   بعضي علماء آن را واجب نيز خوانده اند، اما قول معتمد و ظاهر مذهب اينست كه ج
  . باشد آذان مستحب ميدادن 

ـؤ  نوندهكلمه اي را كه ش ه هرجواب آذان به اين معناست ك ـنود از زبان م ـان   ،ذن بش هم
   .كلمه را تكرار كند

� اما در جواب  � � �� ع�  �� �  و  هال�  الص� �  �� ع�  ��
ْ
�  مةكل   ، حال� ف�  ال ح�ْول� و� ال� ق�و� ـاهللا	   ة� ال� � ب	 را نيز بگويد و در   ا	ال�

ٰال جواب  �  د� ص� ، خ�ْزيٌ م	ن� الن��ْوم   ة� ا�لص�
  . بگويد    ت� ْر ر� ب�  و�   ت� قْ

  :و بعد از پايان آذان درود شريف را خوانده اين دعا را بخواهد

  � � ب��  ا�لل�ٰ�� ه
 ر� 
�ة� الت��ا )١( ة� ا���ْعو� ٰهذ ـلٰو م� الص�� ـة
 الْق�ا ة� و� ـٍد الْو�  آت� �
م� � ن�ا م�ح�م� ـي��د� �  س� ـْي�� 
س
ا � و� ْي�� 
ا لْف�ض 
ْي و� بْع�ْثه� و� � ��ْد م�ق�اماً م�ْحم�وداً ا �ه� ع� ْيع�اد ا�ن��ك�  ت�    .ال� ت�ْخل�ف� الْم�

. ستاسوي مسجد جامع واجب ه و رفتن ب امورشنيدن آذان اول نماز جمعه، ترك همه  با :۱۰مسئله

  . باشد مشغول شدن در خريد و فروش يا كار ديگري در اين وقت حرام مي

                                                 
 ةمرتب هپروردگار اين دعوت تام و نماز پايدار، به سرور ما حضرت محمد مصطفي ! يا اهللا :ترجمه    (١)

ـو    وسيله و فضيلت را ببخشا و مقام محمود را كه به وي وعده فرموده اي به او عنايت بفرما ، بـي شـك ت

  . ف وعده نمي كنيخال
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�   ت	 ام� ق�   ْد ق� و در جواب . مستحب است، واجب نيست هجواب دادن اقام    :۱۱مسئله ا ه� م� اق� ا�   نوندهش ة� ال� الص�

  . بگويد  اه� م� اد� و ا�   اهللا� 

  

  

  

  _ را داد آذاندر چه حالتي نبايد جواب  +

�+�_�  

  : در هشت حالت ذيل نبايد جواب آذان را داد :۱۲مسئله

  . در حالت نماز خواندن  _۱+

  . گريدر حالت شنيدن خطبه، چه خطبة نماز جمعه باشد يا خطبة دي  _۲+

  .در حالت حيض  _۳+

  . نيستحتمي حالت دو يعني جواب دادن در اين  .در حالت نفاس  _۴+

  . م علم ديندر حالت تعليم و تعلُّ  _5+

  . }همخوابگي{در حالت جماع  _6+

  . كردن ادراردر حالت قضاي حاجت يا   _۷+

  . تي نيسحتمدر اين حالت  آذانيعني جواب دادن . در حالت غذا خوردن  _۸+

ـ االبته اگر بعد از آذان، كسي از امور باال فراغت يافت و هنوز فقط چند لحظه اي از  م تاـخت
و اگر وقت زيادي از آذان گذشته بود، . جواب آذان را بدهد اكنونآذان گذشته است، در اين صورت 

  . جواب آن را ندهد

  

  

�+�_�  
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  هها و مستحبات آذان و اقام سنت

�+�_�  

  . بر دو قسم اند هذان و اقامسنت هاي آ

ـا نخسـ  ، بناهآذان و اقاممورد  دربعضي  باشد و موذّن ميدر مورد از آنها عضي ب ت برين م
م ـان خواهيـ د و سپس سنت هاي مربوط آذان را بيتحرير خواهيم كر ذن راؤسنت هاي مربوط م

  . نمود

  

  

  

  _ مؤذنبه ط وبرسنت های م +

�+�_�  

اگر زنـي آذان داد، آن  . ستزن مكروه تحريمي ا هآذان و اقام. مؤذن بايد مرد باشد   _۱+
  . آذان را بايد اعاده كرد

  . باشد ميكه مشروع  آذان خالف تكراره ب يست،مشروع ن هتكرار اقام، زيرا ندارداعاده  هاقام

آذان . سـت امست و طفل نادان مكروه  ديوانه و ةاقام آذان و. عاقل باشد مؤذن بايد  _۲+
  . ي نداردده اشان اعا ةاقام ،د را بايد اعاده كرداين افرا

ـد،   . مؤذن از مسائل ضروري و اوقات نماز آگاه باشد   _۳+ اگر شخص جاهـل آذان بده
  .ثوابي برابر با ثواب مؤذن را ندارد

ـه جماعـت    باشد و آگاهاز احوال مردم  ودهؤذن پرهيزگار و ديندار بم   _۴+ كساني را كه ب
  . كه او را آزار خواهند دادمي رود البته اگر خوف ن .يدنمي آيند تنبيه نما

  .مؤذن صداي بلند داشته باشد   _5+
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  _هسنت های مربوط آذان و اقام +

�+�_�  

آذان دادن در داخل  .در داخل مسجد هجدا از مسجد داده شود و اقامآذان در جائي   _6+
ـروه     البته گفتن آذان دوم نماز جمع. ستامكروه تنزيهي  مسجد ـر مك ـزد منب ه در داخل مسـجد ن
  . باشد ميدر تمامي شهرهاي اسالمي معمول  بلكه ،نيست

كسي در حالت نشسته آذان بگويد، بايد آن را  اگر. آذان در حالت ايستاده گفته شود   _۷+
  .اعاده كرد

ـز    .نيست البته اگر مسافري سواره بود و آذان گفت، ضرورتي به اعادة آن و اگر مقيمـي ني
  .ته آذان بدهد، اعادة آن الزم نيستسي خود نشبرا

ـود آذان مـي  ه كسي ب البته اگر. آذان با صداي بلند داده شود  _۸+ ـد، او   خاطر نماز خ ده
  . ، اما آذان با صداي بلند ثواب بيشتر دارديا با صداي آهسته دارد كه با صداي بلند آذان بدهد ارياخت

  . ها با انگشت پوشانيده شود سوراخ گوش ،مستحب است كه در هنگام آذان گفتن  _۹+

 هگويند و كلمات اقامسنت اينست كه كلمات آذان را با اندكي مكث در ميان آنها ب  _۱۰+
  . را بدون مكث

ـد   ،يعني اينكه آذان دهنده بعد از هر دو تكبير آذان آنقدر سكوت كند كه شنوندة آذان بتوان
ـا     و جز تكبيرات، در ساير . جواب آن را بگويد ـد ت ـدر سـكوت نماي كلمات آذان، بعد از هر كلمه آنق

  . شنونده بتواند جواب بگويد

 ايـن  اگر آذان دهنده به سببي بدون مراعات اين مقدار مكث در بين كلمات، آذان داد، در

رده گفت، در اين صورت اعادة را مكث ك كلمات اقامه و اگر. باشد ذان مستحب ميصورت اعادة آ
  . مستحب نيست اقامه

� اين نيز سنت است كه آذان دهنده در وقت گفتن    _۱۱+ � ـ�� ع�  �� � ه را ب ة خودچهر  هٰال  الص�

� طرف سمت راست بگرداند و در هنگام گفتن  � ح ال�� ع�  ��   پـت چـرف سمـطه چهرة خود را ب  ف�ال�
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   )١(.ديگري مقصوددهد يا براي  بگرداند، چه اين آذان را براي نماز مي

  . هايش از سمت قبله انحراف نكند متوجه باشد تا سينه و قدم اما آذان دهنده

نكه آذان دهنده سواره آالبته به شرط . طرف قبله باشده ب و، رهآذان و اقام در هنگام    _۱۲+
  . طرف قبله مكروه تنزيهي استه نمودن ب ودادن بدون ر هآذان و اقام. نباشد

ـاك  ست كه آذان دهنده داالزم  اين ضروري و  _۱۳+ ر وقت آذان دادن از حدث اكبر پ
  . استمستحب )٢(و پاك بودن از هر دو حدث، چه اكبر و چه اصغر. باشد

  . باشد گفتن ضروري مي هپاك بودن از هر دو حدث در وقت اقام

ـد و اعـ   كسي در حالت حدث اكبر آذان گفت، اينكار مكروه تحريمي مي  اگر  نآ ادةـباش
  . ستاآذان مستحب 

ـروه   نيزارش ـبگويد، اينك هكسي در حالت حدث اكبر يا اصغر اقام ب اگرترتيبه همين  مك
  .  مستحب نخواهد بود هاقامتحريمي است، اما اعادة 

  . به همان ترتيب اصلي آنها گفته شوند هكه كلمات آذان و اقامسنت اينست   _۱۴+

� ا طور مثال اگر كسـي ه را پيش از كلمة قبلي گفت، بآذان كلمة بعدي  كسي اگر ـه�د� ا�ن�    ��ْش

� ح� م�  � م� � ه كگفت، يا اين   ا	ال� اهللا�   ٰ��  ا	 ��ْشه�د� ا�ْن   ال� ا را قبل از گفتن  اهللا ول� س� داً ر� � ح ال�� ع�  �� � را قبل از   ف�ال� �  �� ع�  ��

 � ده ضروري يم گردانر شده كه او آن را مقدمة مؤخَّ، در اين صورت فقط اعادة همان كلگفت  هال� الص�
  . د بودخواه

� ااكنون فقط   ا	ال� اهللا�   ٰ�� ��ْشه�د� ا�نْ   ال ا	 ان تبنابرين در صورت اول بعد از گف � ح� م�    ��ْشه�د� ا�ن� � م�  ول� س� داً ر�

   .را دوباره بگويد  اهللا

�  اكنون و در صورت دوم، � � �� ع�  �� ـه    هٰال  الص� � را گفت � ـ �� ح ال�� ع� ـال� ـاز  را   ف� ـاره  ب ـد، دوب و  بگوي
  . ه اعادة تمام آذان نمي باشدضرورتي ب

  سخن  صحبت نكنند، اگرچه اين سخن نگويند وبايد ، گفتن اقامه و در حالت آذان  _15+

                                                 
  ... دهد و غيره مثالً در گوش طفل نوزاد آذان مي    (١)

گويند كه غسل  گويند كه انسان بي وضو باشد و حدث اكبر حالتي را مي حدث اصغر حالتي را مي    )٢(

  .بر انسان واجب گرديده باشد
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  )١(.جواب دادن سالم كسي باشد

 هبسيار سخن بگويد، در اين صورت آذان اعاده گردد، اقام هآذان يا اقام در دوران مؤذناگر 
  . اعاده اي ندارد

  

  

  

  

  ذانآديگربعضي مسائل 

�+�_�  

ب آن را نداد و بعد از ختم كرد كه جواب آذان را بدهد، يا اينكه قصداً جوا اگر كسي فراموش :۱مسئله
مي  نگذشته است، خاتمة آذان زيادي از مدت آذان را بدهد، اگر جواب تا يادش آمد يا اراده كرده بآذان 

  . ، در اين صورت جواب آن را ندهدو اگر مدت زيادي از ختم آذان گذشته. تواند جواب آذان را بدهد

و جماعت هنوز هم ايستاده نشد، در اين صورت وقت زيادي بگذرد  ،هاگر بعد از گفتن اقام :۲مسئله
   .نيست هرا بايد اعاده كرد، البته اگر تاخير اندكي واقع شده باشد، ضرورتي به اعادة اقام هاقام

ـد،  ولي امام نماز سنت صبح را ن ،گفته شد هاگر اقام خوانده و حاال مصروف خواندن آن ش
  . شود و بنابرين اقامت اعاده نخواهد گرديد وقت زياد دانسته نمي قدار زمان،اين م

ـوردن و   ،كار ديگري كرد كه از قبيل نماز نيسته شروع ب ،هبعد از اقامامام اگر  و ـثالً خ  م

    .اعاده كرد را بايد هدر اين صورت اقام ... غيره نوشيدن و

                                                 
شنوند براي ايشان نيز شايسته  ا مير هباشد، و كساني كه آذان و اقام حكم باال دربارة آذان دهنده مي   )١(

صحبت كنند و سخن بگويند و ني در قرائت قرآن يا كار ديگري جز جواب  هنيست كه در بين آذان و اقام

  . مشغول شوند هدادن آذان و اقام

ـواب دادن    و اگر كسي قرآن مي ـنيدن و ج خواند، برايش بهتر است تا قرائت را قطع كند و به ش

  . شود مصروف هآذان و اقام

    11/27: حاشية جديده. كذا في عالمگيري
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ـد  }اش ت گويائيقو{شيا بيهوش شود، يا صداي ،اگر آذان دهنده در دوران آذان بميرد :۳مسئله بن
ـ  ادش بياورد، يا اينكه بي وضو شودكسي نيز موجود نباشد تا بي شود، يا آذان را فراموش كند و ه و ب

  . سنت موكّده است ،ها اعادة اين آذان خاطر وضو برود، در تمام اين صورت

داد كه ناگهان وضويش شكست، در اين صورت بهتر اسـت   مي هآذان يا اقامكسي   اگر :۴مسئله
  . آنگاه براي وضو گرفتن برودو د ايرا تكميل نم هكه آذان يا اقام

ـد   در همان مسجديفقط او . ستامسجد مكروه  آذان دادن يك مؤذن در دو :5مسئله آذان بده
  . خواند ميدر آن كه نماز فرض خود را 

ـا   . ستگفتن نيز حق او ا هآذان داده، اقامكه  كسيهر  :6مسئله ـرود ي البته اگر او آذان داده به جائي ب
  . بگويد هتواند اقام جازه بدهد، در اين صورت شخص ديگر نيز مياكس ديگري را 

  .ستاجايز  يكجا در يك وقت}در يك شهر{آذان دادن چندين مؤذن :۷مسئله

  . آنجا شروع كرده استدر تكميل نمايد كه آن را جائي  را در همان هاقام دمؤذن باي  :۸مسئله

  . دست نمي آيده بدون نيت ب هالبته ثواب آذان و اقام. شرط نيست هاقام نيت در آذان و :۹مسئله

ـ  راكار اينست كه شخص در دل خود اراده كند كه من اين  »نيت« و ـاطر  ه محض ب خ
  .آن ندارم م و مقصود ديگري جزكن رضاي خداوند متعال و كسب ثواب مي

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  نماز وطشر 

�+�_�  

  : باشد ميچيز واجب  از آغاز نماز، چند قبل :۱مسئله

  . غسل بگيرد غسل بر او الزم است، اگرو  .وضو بگيرد ،اگر كسي وضو ندارد  _1+

ـرآن  . كند ، آن را پاكبه نجاست آلوده شده باشد اگر بدنش يا لباسش  _2+ مكاني كه ب
  .نماز مي خواند پاك باشد

ـاي  رهـ  و}دست بند تا{دو دست ي و هرزن جز رو  _3+ ـا {دو پ ـتالنگ يعنـي    ت ش
بپاي بپوشاند تا بدن را از سر بقية}كلَـج.

)١(   

+4_  خ به سمت قبله كندر.   

   .در دل نمايد را ادايش ارادةيعني  ،را نمايد خواهد بخواند نيتش كه مينمازي را   _5+

   .نماز را بعد از دخول وقت آن بخواند  _6+

  .نمي باشد حيحنماز ص ،حتي يكي از آنها ترك شود راگ .استهاي نماز  شرط اينها    

  

  
  

  )٢(_پاکی از حدث اصغر و اکبر +_1+

�+�_�  

  .ه استل بيان گرديديفصقبالً به تمسائل آن تحت عناوين جداگانه     

                                                 
اگر جز  .باشد براي مردان، پوشانيدن بدن از ناف تا زانو فرض مي .حكم باال براي زنان است     (١)

ـروه  اين قسمت، ساير بدن مرد برهنه با شد، گرچه نماز صحيح خواهد بود، ليكن اينكار بدون ضرورت مك
  2/13: حاشية جديده. است

  .حالتي كه غسل واجب باشد »حدث اكبر«باشد و واجب  انسانبر كه وضو  حالتي »حدث اصغر«    )٢(
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  _پاکی بدن ولباس +_2+

�+�_�  

ـود،   اگر كمي از لباس يا بدن كسي آلوده به نجاست بود، :1مسئله در ايـن  او ليكن آب پيدا نمي ش
.صورت با همان آلودگي نماز بخواند
 )١(

  

لباس  وده و بقيةاك بپ يك چهارم كُل لباس كسي نجس باشد، يا كمتر از اگر سراسر لباس :2مسئله
ـتن   ه شخص مذكور با وجود بر تنـهم جايز است ك ي،وي همه نجس است، در چنين حالت داش

  . ند، و هم جايز است كه آن را از تن كشيده برهنه نماز بخوانداين لباس نجس نماز بخوا

  . باشد نماز خواندن برهنه بهتر مينسبت به اما نماز خواندن همراه با همان لباس نجس 

ـدن   و اگر يك چهارم كُل لباس يا بيشتر از آن پاك باشد، در اين صورت برهنه نماز خوان
  . س نجس بر او واجب استنماز خواندن در همان لبا. جايز نمي باشد

  اگر كسي اصالً لباسي براي پوشيدن يا پارچه اي براي پوشانيدن بدن خود ندارد، او در اين :۳مسئله

  . صورت برهنه نماز بخواند، اما در چنان جائي نماز بخواند كه كسي او را نبيند

اشاره  سـجده را بهبهتر اينست تا ايستاده نماز نخواند بلكه نشسته نماز بخواند و ركوع و و 
  .اداء نمايد

و اگر شخص مذكور ايستاده نماز خواند و ركوع و سجده را نيز اداء نمود، نمازش صـحيح  
  . است، ليكن نشسته نماز خواندن برايش بهتر بود

ـود {اگر نجاست ،كسي در حالت سفر است و كمي آب نزد خود دارد  : ۴مسئله را }بدن يا لباس خ
ـتن    يشراي وضوبشويد، آبي بآب با آن  ـراي شس باقي نخواهد ماند و اگر با آن وضو بگيرد، آبي ب

  .دكنجاي وضو تيمم ه نجاست باقي نخواهد ماند، در اين صورت او نجاست را بشويد و خودش ب

                                                 
  . اندبدون شستن نماز بخو ناچاريعني اگر آب تا فاصلة يك ميل شرعي پيدا نشود، در اين صورت     )٢(

    2/13: حاشية جديده

  .متر است 1610يك ميل شرعي معادل
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�+ �_�  

  
ـه  در آنقدر بزرگ چاو  باشدوشيده نجس آن را پ ارزگذنماكه  چادريقسمتي از اگر  :5مسئله است ك

ـد، در ايـن   آ، آن قسمت نجس چادر به حركت نمـي  در نماز گذارنمازبرخاست هنگام نشست و  ي
  . بي نداردـآن چادر عيخواندن با صورت نماز 

ـاك   به همين صورت هر چيزي كه نمازگذار در حالت نماز آن را همراه با خود دارد، بايد پ
  . نباشد استوارخودي خود ه البته به شرطي كه آن شي ب. باشد

پاك بودن طفـل  ، كه در اين صورتبگيرد }در بغل يا پشت خود{ار طفلي رامثالً نمازگذ
بنابرين اگر بدن يا لباس طفل آنقدر نجس باشد كه مانع صحت نماز . شرط صحت نماز مي باشد

  . گردد، نماز آن شخص درست نخواهد بود

ـذار خود را در بغل يا پشـت  {شو اگر طفل مذكور به قدرت و توان خود محكـم  }نمازگ
ـود ه ته است، نماز در اين صورت عيبي نخواهد داشت، زيرا طفل بگرف ـود را  شقوت و توان خ ، خ

ـه    ه بطفل نگهداشته است، بنابرين نجاست  ـده تعلـق ب ـذار نمازطرف خود طفل منسوب گردي  گ
  . نخواهد داشت

ـرار   همچنين اگر چنان نجاستي بر روي بدن نمازگذار باشد كه هنوز در محل توليد خود ق
  .ر آن به خارجِ محل توليدش نرسيده است، نماز در اين صورت نيز عيبي ندارداث شتهدا

ـان   مثالً اگر كسي در حال نماز خواندن بود كه سگي آمده بر پشتش نشست و لعاب ده
ـوز در     ـان سـگ هن سگ از دهانش خارج نمي آيد، نماز در اين صورت عيبي ندارد، زيرا لعاب ده

ـد آن    محل توليد لعابش ميداخل دهانش قرار دارد و دهان سگ  باشد، اين صورت درسـت مانن
  . نجاستي است كه در داخل شكم انسان قرار دارد كه البته پاكي آن، شرط نماز نيست

ـاز  گونه اگر تخم مرغي به همين ـدن   كه زردي آن مبدل به خون شده در حالت نم خوان
توليدش قرار  مقرّو در همان محل  زيرا خون تخم ،تيافنخواهد  نقصانياز من ،گذار باشد نمازهمراه 
  . سرايت نكرده است شمحلَّ وخارج مقر ه اثرش ب دارد و
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ـته   نمو ادراركسي بوتلي را پر از اگر خالف آنكه ه ب ـود داش ده آن را در حالت نماز همراه خ

ـه د   اگرچه سر بوتل نيز بند باشد}صورت صحيح نيست در اين شنماز{باشد ــن ادرار ن ـرا اي ر ، زي
  .بلكه در خارج محل توليدش قرار دارد ،يد آنمحل تول

  

  

  
  _پاکی مکان نماز +_2+

�+�_�  

)١(بايد از نجاسات حقيقي پاك ،اندوخ آنجا نماز ميدر گذار كه نماز مكاني :۱مسئله
   .باشد 

ـا عيبـي     ،عفو اسـت  ه اي باشد كه شرعاً قابلزالبته اگر مقدار نجاست به اندا ـاز در آنج نم
   )٢(.شتداخواهد ن

ـاي ن اجائي  آن »مكان نماز خواندن«اد از مر ـذ ازمست كه در وقت ايستادن، پاه ار و در گ
  . گيرد قرار ميبرآن  نمازگذارها و دستها و پيشاني و بيني زانو ،وقت سجده

ـاي دوم را  گذار نمازفقط به اندازة جاي يك پاي پاك باشد و  نمازگذاراگر محل ايستادن  :۲مسئله  پ

  . كند هم اين اندازه جا كفايت ميبگيرد، بازبايد باال } راًوجبم{

ـاك     ،خواند ارچه اي را هموار نموده بر روي آن نماز ميكسي پ اگر :۳مسئله ـز پ ـورت ني در اين ص
 ارچه ضروريـر پـسراس باال ذكر شد، پاك بودنهمانقدر پارچه ضروري است كه در مسئلة بودن 

  . پارچه كوچك باشد يا بزرگ ، چهستني

ـرط      كسي بر آن پارچه اي انداخته و باشدجائي نجس  اگر :4مسئله ـد، ش ـاز بخوان ـاالي آن نم بر ب
پارچه قرار كه در زير  اينست كه پارچه آنقدر نازك نباشد كه چيزيدر اين صورت صحت نمازش 

  . به نظر بيايد حوضوه ب دارد،

  شده بر خشك تاسـگذار در حالت نماز خواندن بر جائي اصابت كند كه نج اگر لباس نماز :5مسئله

                                                 
  ... مني و امثال آنها ،مواد غائط ادرار،نجاست حقيقي يعني اشياي نجس مانند     (١)
  .به بعد مسطور است 3مقدار قابل عفو در مسئلة     (٢)



 

 _268+ 
  . كند آن قرار دارد، نماز عيبي پيدا نمي

ـورت  }در نمازي{م از پوشيدن لباسمردكسي به سبب فعل  اگر :6مسئله  معذور باشد، در ايـن ص

  . آن نماز را اعاده نمايدبايد كه اين عذر بر طرف شد،  هنگامي

يده باشند، يا دشمني كسي در زندان بود و مامورين زندان، لباس او را كش طور مثال اگره ب
 كشم مي اتر اس بپوشيكند كه اگر لب ميرا تهديد او }زور آور{و يا دشمن است،لباس او را كشيده 

عذر خوانده بود،  را كه با اين ئيآن نمازهاوي ها چون اين عذر بر طرف شد،  در تمام اين صورت{
  .}اعاده كندبايد 

 مثالً اگر كسي. ادة نماز الزم نخواهد بوداگر عذر از طرف مردم نباشد، در اين صورت اع و

ـر  كه در اين صورت اعادة نمازهاي{شتاصالً لباسي براي پوشيدن ندا  وا كه برهنه خوانده است ب
  . }الزم نيست

ـه  اسـت  و اكنون حيران  استلباس دارد و زمين نيز نجس  كسي فقط يك پارچه اگر :۷مسئله ك
حكم  صورت اين ، درخاطر نماز بر روي زمين هموار كنده برا  جسم خود را با آن لباس بپوشاند يا آن

ـر   البته )١(.با آن پارچه بپوشاند و نماز را بر همان جاي نجس بخواند بايد خود رااينست كه جسم  اگ
  .ي پاك پيدا نكندئجا

  

  

  
  _ستر عورت +_3+

�+�_�  

.نمازش صحيح نمي باشد ،نماز بخواند جالي دار لباس يا چادر بسيار نازك يا با اگر زني :۱مسئله
)
 

٢(   

                                                 

  ١/٦٦: شرح التنوير .االخف والضابطة ان من ابتلی ببليتني فالن تساويا خري وان اختلـفا اختار    (١)

ـه   ا اين حكم در هنگامي     )٢( ـدازه اي ك ست كه بدن از زير آن ديده شود، و اگر زني بدن خود را به ان
ـاز   در ايـن  پوشانيدن آن واجب است با لباس ديگري پوشانيد و سپس چادر نازك بر باالي آن پوشيد، نم

  2/13: حاشيه جديده. صحيح خواهد بودصورت 
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بازوي  يا يك چهارم ،يك چهارم رانيا  ،ساق}ربع{يك چهارماگر در دوران نماز خواندن  : ۲مسئله

بْح�ان� اهللا� سه بار توان  مي، وقتمقدار اين  ماند كه دربرهنه ب آنقدر وقت تا د ووه شنزني بره گفت،    س�
.بخوانداز سر نو  را ازآن نم. استفاسد شده در اين صورت آن زن نماز 

)
 

١(
   

  . باشد مينماز صحيح  ،پوشانيد راعضو آن ، زن عضو به محض برهنه شدنو اگر 

ـانيدن آن واجـب    از بدن زن كه هر عضوي}ربع{اگر يك چهارمبه همين ترتيب  پوش
   .صحيح نخواهد بوددر اين صورت ش ن برهنه شود، نمازدخوان در دوران نمازاست، 

يا  ،موهاي سر يا يك چهارم ،يا يك چهارم سر ،يك چهارم يك گوش ه طور مثال اگرب
ـارم    ،چهارم سينه يا يك ،يا يك چهارم گردن ،يك چهارم پشت يا ،يك چهارم شكم يا يـك چه

ـبْح�ان� اهللا� سه بار  وقت اندازةو به {شود ختري برهنهد زني يا اعضاي هپستان و غير ـه   گفتن   س� برهن
  . نمي باشدصحيح  در اين صورت شنماز}،بماند

ـازش    سـ  و لغزيد در اثناي نماز ري كه هنوز بالغ نشدهتخاگر چادر د  :۳مسئله ـد، نم ـه ش رش برهن
  . باشد ميصحيح 

  

  

  
  

  _مسائل رو آوردن به  سمت قبله در نماز +_4+

�+�_�  

ـه در   :۱مسئله ـا   اگر كسي در چنان جائي هست كه نمي داند قبله در كدام سمت قرار دارد، و ن آنج
ـدام  ش خص ديگري موجود است تا از او بپرسد، در اين صورت در دل خود فكر كند كه قبله در ك

                                                 
 يعني اينكه اين مقدار بدن زن در حالت اداي نماز برهنه شود و تا آن مقدارِ زمان برهنه بماند كه مي    )١(

بْح�ان� اهللا� توان در آن مدت سه بار    . گفت، در اين صورت نماز زن مي شكند   س�

يح ازش از آغاز اصالً صحو اگر اين مقدار عضو بدن زن از شروع نماز برهنه بود، در اين صورت نم    
  .شروع نمايدنماز را يده از سر نو پوشاننخست ، بنابرين زن آن عضو مذكور را شروع نشده است

  2/13: حاشية جديده    
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ـان  ه ست، رو باو آنگاه هر سمتي كه دلش گواهي بدهد كه قبله  ؟باشد سمت واقع مي طرف هم

  . سمت نموده نماز بخواند

  . بخواند، نمازش صحيح نخواهد بود اگر كسي در اين صورت بدون تفكّر نماز

ـده  بته اگر كسي بدون تفكر نماز خواند و الب عداً معلوم گرديد كه به سمت قبله نماز را خوان
  . حيح خواهد بودصدر اين صورت نمازش است، 

ـا از   ه كس ديگري در آنجا موجود باشد، ليكن اين زن نماز خوان، ب  و اگر ـاب ي خاطر حج
بلكه  ،ين حالتي نبايد شرم كردچن در. باشدشرم، سمت قبله را از او نمي پرسد، نمازش صحيح نمي 

  .بايد سمت قبله را پرسان نمود

پرسد و بنابرين با گواهي دل نماز را اداء بسمت قبله را از او  تا يافتنو اگر نماز خوان كسي را  :۲مسئله
ـامالً    ،متي كه نماز خوانده استسكرد و بعداً معلوم گشت كه  ـورت ك قبله نبود، نمازش در اين ص

  . اشدب حيح ميص

و سپس در دوران نماز دانست كه ايـن   دنْخوا اگر كسي با گواهي دل به سمتي نماز مي  :۳مسئله
در همان دوران نماز، روي خود او سمت قبله نيست بلكه قبله در سمت ديگر است، در اين صورت 

   .را به طرف قبله بگرداند

ـازش صـحيح نمـي   طرف قبله نگردانه اگر بعد از دانستن سمت قبله روي خود را ب  يد نم

    )١(.باشد

سمتي  هر ا بهازه دارد تواند، اينكار جايز است و او اجاگر كسي در داخل كعبة شريف نماز خ  :۴مسئله
  . خواهد رو نموده نماز بخواند كه مي

  .هم خواندن نماز فرض جايز است و هم خواندن نماز نفل ،در داخل كعبة شريف  :5مسئله

  

�+ �_�  

  
                                                 

 توان سه بار آن مقدار وقت ميطرف قبله نگردانيد كه در ه خود را بوقتي، روي اندازه  تا آنيعني اگر     (١)

  2/16: يدهحاشية جد. سبحان اهللا گفت، نمازش صحيح نخواهد بود
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بود تا  ـانجدر آي نه كس و{نمي دانستند بودند و سمت قبله را يمردم در جائاز اگر عده اي  :6مسئله

ـمت   يك آنها  هر ،جماعت بخوانند، در اين حالت و خواستند تا نماز را با}از وي بپرسند ـورد س در م
   .عمل كندمطابق گمان غالب خود قبله 

ـد  گمان غالب يكي از مقتديان خالف سمت قسمت ليكن اگر  در ايـن   ،بلة امام واقـع ش
باشد، زيرا رخ  صورت نماز وي در پشت آن امام صحيح نخواهد بود، زيرا امام در نزد او بر غلط مي

مـي  بر غلط  كه او را كسيه امام در نزد اين مقتدي خالف قبله قرار دارد و اقتداء كردن شخص ب
  .}ئي بخواندتنهابه لذا مقتدي در اين صورت نماز خود را {جايز نيست داند

  

  

  
  _نيت  نماز +_5+

�+�_�  

ـد    :۱مسئله اداء كردن نيت با زبان ضروري نيست، بلكه اگر كسي در دل خود فقط اين قدر اراده كن
 را مـي  خواند، اينقدر اراده كند كه سنت ظهر خوانم، و يا اگر سنت را مي كه نماز ظهر امروز را مي

  .استگفته دست ها را ببندد، نمازش صحيح  ري� كْ ا�   هللا� ا�   خوانم، و با همين قدر اراده

.نيست ضروريگفتن آن نيت هاي طويلي كه ميان مردم مشهور است، با زبان 
)
 

٢(       

ـاز  ك خواهد با زبان نيز نيت را اداء نمايد، فقط اينقدر گفتن كه نيت مي كسي مي اگر  :۲مسئله نم نم
  . باشد كافي مي، كْري� ا�   هللا� ا� كنم سنت ظهر را بخوانم  مي يا نيت، كْري� ا�   هللا� ا� فرض ظهر امروز را بخوانم 

 ضروري »...طرف قبله وه چهار ركعت نماز فرض وقت حاضر، رويم ب« چون گفتن الفاظي
  . تواند تركش كند تواند بگويد و اگر نخواست مي اگر دلش خواست مي. نيست

 جاي ظهر، وقت عصر ازه ليكن ب خوانم، كسي در دل نيت داشت كه نماز ظهر را مي اگر :۳مسئله

  . استصحيح  شزبانش برآمد، بازهم نماز

  نمازش ركعت يا سه ركعت برآمد، جاي چهار ركعت، از زبانش ششه كسي به اشتباه ب اگر :۴مسئله

                                                 
  .درج است 1/125: شبهه اي بر اين مسئله و جواب آن در امداد الفتاوي     )١(
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  . استدر اين صورت نيز صحيح 

  

�+ �_�  

  

ين صورت در هنگام را بخواند، در ا اگر چند نماز از كسي قضا شد و خواست تا قضاي آن  :5مسئله
ن بسازدنيت، وقت آن نماز را نيز مـوانم  من قضاي فرض صبح را مي: مثالً چنين نيت كند. عي . خ

 .خوانم ه قضاي فرض ظهر را ميـخواهد بخواند، اينگونه نيت كند ك اي نماز ظهر را ميـاگر قض

   .ن بگردانده مي خواند وقت آن نماز را بايد معينمازي را كخالصه اينكه قضاي هر 

خوانم و وقت آن را نيت نكرد، در اين  كسي فقط اينقدر نيت كرد كه نماز قضائي مي  و اگر         
  . بخواندنو صورت نماز قضائي اش صحيح نخواهد بود، بايد آن را از سر 

ز ني ردن، روز آن راك گام نيتا شد، در اين صورت در هنـاگر نمازهاي چند روز از كسي قض :6مسئله
  . معين بگرداند

ل اگر از كسي نمازهاي چهار روز مثالً شنبه، يكشبنه، دوشنبه و سه شنبه قضا امثطور ه ب
، ستخوانم كافي ني نماز قضائي صبح را مي نيت كردن كهچنين شده باشد، در اين صورت فقط 

، شنبه ماز ظهرن برايخوانم، سپس  بلكه بايد به اينگونه نيت كند كه نماز قضائي صبح شنبه را مي
  . تا آخر...  خوانم نيت كند كه نماز قضائي ظهر شنبه را مي

ـاز   و چون خواندن قضاي نمازهاي روز  ـائي نم شنبه را تمام كرد، اكنون نيت كند كه قض
   .ين ترتيب مذكوره بخوانداتمامي نمازهاي قضائي هر روز را به ... غيره  خوانم و صبح يكشنبه را مي

ـد    اگر از كسي نمازها ـورت باي ي چندين ماه يا چندين سالش قضا شده باشد، در ايـن ص
ن بسازد و به اينگونهسال و ماه آن را نيز مـاه   عي الن م نيت كند كه قضائي نماز صبح فالن روز ـف

  . خوانم فالن سال را مي

  . خواندن نمازهاي قضائي بدون اينگونه نيت كردن صحيح نخواهد بود

او در اين صورت به اين يادش نباشد، ه نمازهاي قضائي اش ب ماه و سالاگر كسي روز و   :۷مسئله
 ا اينكهـخوانم، ي قدر نماز صبح كه از من قضا شده، قضائي اولين آنها را مي كه هر كند طريق نيت

  . خوانم قدر نماز ظهر كه از من قضا شده، قضائي اولين آنها را مي هر



 

 _273+ 
كه دلش گواهي داد كه  و هنگامي. وال بخواندتمامي نمازهاي قضائي خود را بر همين من

قضائي خواندن را آنها تمام شده است،  گيرا خوانده است و حاال هماش همة نمازهاي قضا شده 

  .بس كند

  

�+ �_�  

  
ـوانم  از ميـنفل و تراويح، فقط اينقدر نيت كردن كافيست كه نم ،در نمازهاي سنت  :۸مسئله  و .خ

  . دن نماز را نيت نكرد، اينكار عيبي ندارداگر كسي سنت بودن يا نفل بو

  .باشد تر ميبهالبته نيت كردن نماز سنت تروايح احتياطاً 

  

�+ �_�  

  
  . به امام خود را نيز كند ءكه نيت اقتدااست شرط اين براي مقتدي  :۹مسئله

ـران  و نيـت امامـت   مي باشد براي امام فقط نيت كردن نماز خودش شرط  :۱۰مسئله ـرط  ديگ ش

   .نيست

}برابر با{»اتذاحم«د پشت امام نماز بخواند و در هالبته اگر زني بخوا
ـردان  )١( ـتاده   م ايس

ـراي       ،نماز جنازه ؛و همچنين اين نماز است، ـورت ب ـد، در ايـن ص نماز جمعه يا نماز عيد نمـي باش

  . داي آن زن، بر امام الزم است كه امامت او را نيز نيت نمايدتصحيح بودن اق

ا ـاز جمعه يمن ،، و يا اين نماز، نماز جنازهستمردان ايستاده ني »اتذاحم«در و اگر اين زن 

  .ن صورت نيت امامت او شرط نيستيباشد، در ا عيد مي نماز

د، فقط اينقدر نيت جاوياست يا د خالبراي مقتدي، اين شرط نيست كه تعيين كند كه امام  :۱۱مسئله

  .خوانم مي كافيست كه من پشت اين امام نماز كردن برايش

                                                 
  .رج استبه بعد د  411صفحة از وط آن ربا تمام ش »اتذاحم« ةسئلتفاصيل م    )١(
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ـد،  ـو بعداً خالف تعي ن ساختالبته اگر مقتدي نام گرفته امام را متعي در  ينش آشـكار گردي
 مي نماز »دخال«مثالً كسي نيت كرد كه من پشت . اين صورت نماز آن مقتدي صحيح نمي باشد

مـي  مقتدي درسـت ن  ست، نماز اينا »دجاوي«مي خواند  نماز كه او پشتش نكه امامي، حاآلخوانم
  . باشد

اطر دعا بر ايـن  خه خاطر رضاي خدا و به در نماز جنازه به اينگونه بايد نيت كرد كه من ب :۱۲مسئله
ت نماز مي خوانممي .  

 د؛نـ در اين صورت به اينگونه نيت ك ،ست يا زنامرد  يتداند كه اين م اگر مقتدي نمي و
  . دمي باشكافي  قدر اينواند، خ نمازش را ميامام خوانم كه  ي را ميكسنآ ةمن نماز جناز

ـا   نزد بعضي از علماء قول صحيح اينست كه جز نمازهاي فرض و واجب، در ساير نمازه
ـه    ، و ضرورتي به تخصيصاستفي اك» من نماز مي خوانم«فقط اينقدر نيت كردن كه  نيـت ب

 ا سنت تهجدـي ،يا سنت ظهر را ،، يا سنت صبح را، يا مستحب راخوانم نماز سنت را مي گونه كهاين

  . يا تراويح را يا كسوف را يا خسوف را نمي باشد ار

ـازي، {تخصيصاً نيت كندشخص اينست كه  »قول راجح«اما   يعني در وقت نيت هر نم

  }... خوانم يا مستحب را يا سنت صبح را و يت كند كه مثالً نماز سنت را مين

  

  

  

  

  _نماز دخول وقت  +_6+

�+�_�  

و نماز ظهر تمام شده  كه وقت دشنماز متوجه بعد فراغت از هر را خواند و نماز ظ كسياگر  :۱مسئله
 ، بلكه همانقضاي ظهر بر او واجب نمي باشدبود، در اين صورت خواندن  وقت نماز عصر رسيده

نداشت كه گويا او نماز پو چنان خواهيم شد خواهد محسوب حكم قضا در كه خوانده است  نمازي
  . تخوانده اس ئيظهر را قضا

اداء نمـي   ش اصالًزنما ، نماز را بخواند، در اين صورتاگر كسي قبل از رسيدن وقت نماز   :۲مسئله
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.شود

)١(    

  

  

  

  

  نماز ط وشرديگر مسائل بعضي    

�+�_�  

  

  
  

  _مسایل تکبیر تحریمه  +_�+

�+�_�  

ـوع مـي    ل نماز نا آگاه اند، چون به مسجد مي آيند و امام رائبعضي مردم كه از مسا :۱مسئله در رك
 روند و در حالت ركوع تكبير تحريمه را مي ركوع ميبه با عجله ض رسيدن به صف به محبينند، 

  . گويند

ـرط صـحيح    هنمي باشد، زيرا تكبير تحريم ست كه نماز اين اشخاص صحيحبايد دان ش
 پس هنگامي. باشد مي}ايستادن{كردن تحريمه، قيام تكبير ست و شرط صحيح بودنابودن نماز 

كه تكبير  شده است و هنگامينة شان صحيح واقع مر تحريينكرده اند، تكب مكه اين اشخاص قيا
  .نمي باشدصحيح نيز تحريمه صحيح نباشد، نماز 

  

�+�_�  

                                                 
وقـت   از ، چه كسي پيشبرسد، خواندن نماز اصالً صحيح نيست يعني قبل از اينكه وقت نماز فرا    (١)
   2/14 :حاشية جديده. ، نماز در هر دو صورت صحيح نمي باشدز را قصداً بخواند يا سهواً نمانماز، 

  .بخواندرا دوباره  و بايد آن
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  فرض هاينماز ايادة قطري

�+�_�  

بگويد، و در وقـت   كْري� ا�   هللا� ا� كند، اول نيت نماز را نموده  شروعخواهد نماز را  كه مي »زني« :۱مسئله

ـود   اما دست )١ (.خود بلند نمايد تا شانة دو دست خود را گفتن، هر كْري� ا�   هللا� ا�  هاي خود را از زير چادر خ
                                                 

  :ولي اين حكم براي زنان است    (١)

  _ندبلند  مي كن  هاي خود مردان دست هاي خويش را در نماز تا برابر گوش +

�+�_�  

ي� ر�  حجرضرت وائل بن ز حچنانچه ا _  �+   :به او فرمودند هروايت است كه رسول خدا  ه� ع�نْ اهللا� ض�

يَْت : ه رَُسوُل اهللاِ  فَقَاَل ِ�   ... ه ِجئُْت ا��ِ�� : قَاَل  َقْن وَائِِل بِْن ُحْجرٍ     
�
يَا وَائُِل نَْن ُحْجرٍ، إِذَا َصل

ْعَُل يََدفْهَا ِحَذاءَ ثَْدفَيْهَا
َ

ةُ +
َ
مَرْأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
  . فَاْجعَْل يََديَْك ِحَذاءَ أ

  28حديث  22/19 :عجم كبير طبرانيم    

ي� ر�  حجرحضرت وائل بن  :ترجمه : ندمن فرموده ب هكند كه رسول اهللا روايت مي  ه� ع�نْ اهللا� ض�

 دستن هايت باال كن، و ز هايت را تا مقابل گوش كردي، دست شروعچون به نماز ! حجروائل بن اي 

   .هاي خود را فقط تا سينه اش باال نمايد

ـباره از رسول اهللا ديگري نيز احاديث كثيربرعالوة حديث فوق  ـور  ه ب. مروي است هدر اين ط

ح�م�ه� امام مسلم مثال    : كند وايت مير   اهللا� ت�ع�ا��  ر�

ُوَيْرِِث _   �+
ْ
ن� رَُسوَل اهللاِ : هُ رَِ:َ اهللاُ َقنْ  َقْن مَالِِك بِْن ا6

َ
ذُغَيْهِ  ه أ

ُ
َ رَفَعَ يََديْهِ َح�A ُ@َاذَِي بِِهمَا أ �Cََن إِذَا كEَ .

ذُغَيْهِ َح�A ُ@َاذَِي بِِهمَا فُُروْ : ةٍ ايَ وَ رَ  Fِْ وَ 
ُ
   .عَ أ

ي� ر�   حويرثاز حضرت مالك بن  :ترجمه ْنـ اهللا� ض� اهللا  هكه رسول اهللا روايت است هنگامي   ه� ع�

  . بردند هاي مبارك باال مي هاي خويش را تا گوش گفتند دست اكبر مي

   .بردند هاي خويش باال مي موجود است كه تا نرمة گوشدر مسلم شريف و در روايتي ديگر    _�+

    2/180: اعالء السننو  )391( - 26 حديث و )391( - 25حديث  :مسلم شريف
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)١(خود بگذارد را بر روي سينةد هاي خو دست »زن«سپس . دنكن بيرون

كه كف دست  صورتيبه  

                                                 
مردان بند دست چپ را با دست راست خود گرفته دست  ولي« است »زنان«اين حكم براي     (١)

  : »هاي خويش را زير ناف بنهند

 _ ها در نماز محل بستن  دست +

�+�_�  

و همچنين در . گونه است تا امروز همين هتعامل متوارث اكثر امت اسالمي از زمان رسول خدا
  :، چنانكهباشد مي وجودمتعددي متفسيري و حديثي اينباره روايات 

ح�م�ه� امام اثرم   _ �+ ـا سندي كه تمام راويان آن ثقات است از خليفة چهارم اسالم    اهللا� ت�ع�ا��  ر� در سنن خود ب

ي� ر� علي  حضرت    :در مورد تفسير سورة كوثر روايت مي كند  ه� ع�نْ اهللا� ض�

ثَْرمُ 
َ ْ
ح�م�ه�   ذَكََر األ ـا��  ر� ـِم   اهللا� ت�ع� ـلَمَةَ َقـْن Jَِص عَنَا �Mَادُ نُْن َس يَالPQِِ قَاَل َحد� وTَِِد الط�

ْ
بُو ال

َ
عَنَا أ قَاَل َحد�

َْحَدرِيV َقْن ُققْبََة بِْن ُصهْبَاَن َسِمَع 
ْ
Xقَوِْل اهللاِ ا Yِ ا فَُقوُلZَرْ  عَلِي

ْ
َ̀  عَز� وََجل� فََصلV لَِربVَك وَا\ ُْمـ

ْ
Tقَاَل وَْضُع ا

ةِ  � Pbَْت ال
َ

c َىbُْي
ْ
 ال

َ
fَ .  

ح�م�ه�  امام اثرم :ترجمه ي� ر� روايت مي كند كه حضرت علي    اهللا� ت�ع�ا��  ر� در مورد تفسير آيت    ه� ع�نْ اهللا� ض�

َرْ قرآن مجيد 
ْ

حالي كه دسـت   در}اننماز بخويعني اي پيغمبر براي خداوندگارت {:فرمود  فََصلV لَِربVَك وَا\

  .راست بر باالي دست چپ در زير ناف قرار دارد

  20/78:سنن االثرم منقول از التمهيد ابن عبد البر

ح�م�ه� مطابق اصول حديث كه امام بخاري و مسلم  ؛و بايد دانست نيز بر آن اتفاق دارند،    اهللا� ت�ع�ا�� م�ا ر�

ح�م�ه�  حاكم نيشاپوريباشد، چنانكه امام مي  هروايت تفسيري صحابي در حكم حديث رسول خدا  اهللا�  ر�

  .در چندين جا از مستدرك خود بر آن تصريح نموده است   ت�ع�ا�� 

َاِكمُ 
ْ
يَْخhِْ : قَاَل ا6 وmََْ وَاkْ�lِيَل ِعنَْد الش�

ْ
ِي َشِهَد ال

�
oا Vpَِحا ن� يَفِْسqَ الص�

َ
ِم أ

ْ
عِل

ْ
 Tَِعْلَمَ َطالُِب َهَذا ال

  . ٌث مُْسنَدٌ َحِدي
ه است، نزد افتيرطالب علوم حديث بايد بداند كه تفسير صحابي كه زمانة نزول وحي را د :ترجمه

ح�م�ه� امام بخاري و امام مسلم    .حديث مسند است   اهللا� ت�ع�ا�� م�ا ر�

  ...و غيره  1988تحت حديث  1/726و 3021تحت حديث  2/283: ستدرك حاكمم

  ← نماز را ها در تمام، جايگاه بستن دست يف، به صراحت و وضاحتشر صحيح حديث اين بنابرين
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   :آنگاه اين دعا را بخواند .دست چپ باشدراست بر باالي پشت 

 � � بْح�ان�ك� ا�لل�ٰ�� ك�   س� ك�  و� ب�ح�ْمد� ك�   و� ت�ع�اٰ�   اْسم�ك�   و� ت�ب�ار� � ْزي�ك�  و� ال ا�ٰ��   ج�د�    )١( .غ�

ْوذ� و سپس  يْ هللا� م�ن� اب�  ا�ع� ج� ان� الر�� يْط� ْحٰم ا"�ْسم�  و  مالش�� ح�يْمهللا� الر��  خوانده سورة الحمد  ن� الر��

ال� بخواند و بعد از  شريف را آو� �ۡرت� الض�� ح�يْما"�ْسم� آمين بگويد و آنگاه   ل� ْحٰمن� الـر��  ةخوانده سور  هللا� الر��

  . را بخواند يديگر

ْ ا�   هللا� ا� سپس  ـار   در ركوع برود وه گفته ب كْري� ـبْح�ان�  ركوع سه بار يا پنج بار يا هفـت ب �  س� ��#  ر�
 و هر)٢( هم چسپانيده بر روي زانوها بگذاردو دست خود را با، انگشتان هردو در ركوع. بگويد  الْع�ظ�يْمْ 

ـا     پاشنة }كُري{هر دو و )٣(هلوي خود بچسپاندخود را به پدو بازوي  ـز ب ـود را ني ـاي خ ـديگر  پ             يك

                                                                                                         
  .از روي قرآن مجيد متعين مي گرداند

ي� ر�   رحضرت وائل بن حج هصحابي ديگر رسول اكرم همچنين   _ �+ در حديث صحيح    ه� ع�نْ اهللا� ض�

   :مي گويد كند يت ميروا 3959حديث : كه امام ابوبكر بن ابي شيبه استاذ امام بخاري در مصنَّف خود

نِيِه قَاَل 
َ
قَمََة بِْن وَائِِل بِْن ُحْجرٍ، َقْن أ

ْ
يُْت ا��ِ�� َص{� : َحد�عَنَا وَ|ِيٌع، َقْن مُوَ} بِْن ُقمqٍَْ، َقْن عَل

َ
رَأ

ةِ 
َ

ال  ِشمَاِ�ِ Yِ الص�
َ

fَ ُمَ وََضَع يَِمينَه
�
�ةِ  اُهللا عَلَيْهِ وََسل Pbَْت ال

َ
c .   

ي� ر�   حضرت وائل بن حجر :ترجمه نماز، دست  را ديدم كه در هرسول اهللا؛ فرمايد مي    ه� ع�نْ اهللا� ض�

  . گرفتند ده آنها را در زير ناف مينهاراست خويش را بر روي دست چپ خويش 

ـنف   1/267 :حاشية فيض الباري آ و  1/62: طوالع االنوار. راويان اين حديث همه ثقات اند و مص

    3959حديث  3/323:  ه به تحقيق محمد عوامهابن ابي شيب

                          .مالحظه كنيد 295در صفحة » ...محل بستن دستها«تفاصيل اين مسئله را تحت عنوان 

ـبد و نام تو با بركت است  اي خداوند من، ذات تو پاكيزه است و هر ثنا و ستايش ترا مي: ترجمه     (١) زي

   . تبه است و معبودي جز تو نيستو بزرگي تو باالمر

   :انگشتان خود را باز نموده زانوي خويش را محكم بگيرند اما مردان .است» زنان«حكم باال براي      )٢(

َصابِعِهِ 
َ
بَتَيْهِ وَيُفَرVُج نhََْ أ

ْ
 رُك

َ
fَ ِوَيَعْتَِمُد نِيََديْه.   

  1/50: هدايه

  مولف. ي خويش جدا بگيرندبازوهاي خويش را از پهلو و  مردان     )٣(
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.بچسپاند

)
 

١(
   

ع� آنگاه  م� د�   اهللا�   س� ْن ح�م� ـن�ا ل�ك� ر�   ه�  ل�م� � كه راست ايستاده  هنگامي و )٢(گفته ايستاده شود الْح�ْمد�  ب�

ْ ا�   هللا� ا�  اكنون ،شد   . گفته به سجده برود كْري�

را طوري هاي خود  دست سپس .دانوي خود را بر زمين بنهو در هنگام سجده رفتن اوالً ز

ه دـيخوبي باهم چسپ هها ب باشد و انگشتقرار داشته ها  در برابر گوش ها كه دست بر زمين بگذارد

  . بگذاردزمين  دست بر دو در بين هرپيشاني خود را آنگاه  .باشند

ها و پاها را  انگشتان دستنوك و گذاشته بايد بر زمين را پيشاني و بيني  ،در هنگام سجده

   .طرف قبله بگيرده ب

و بدن  )٣(نمايد يستاده نكند بلكه از جانب راست خود بيروناهاي خود را پابايد  »زن« ليكن

ا پهلوهايش ببازوهايش  كه شكمش با رانش و سجده كنداي گونه ه وب بهم چسپانيده بخخود را 

                                                 
  هِ نِ وْ كَ لِ : گرچه اين حكم در در مختار مطلق است، اما از روي قواعد مخصوص زنان مي نمايد    )١(

 َ�ُ سْ اَ

 َ َ  هُ لُ ثْ مِ  وَ  مV الّض  رِ مْ اَ  دُ وْ رُ وُ  وَ  ن� هُ ل    .ن� هُ ل

  .ميان دو پاي خويش فاصله بگذارند »مردان«اما 

   1س 1/136 :معاني اآلثاررح شالطحاوي في  كما يظهر من كالم

  2/17: حاشية جديده و

و خوبتر اينست كه فاصلة ميان دو پاي مردان، برابر با چهار انگشت باشد، زيرا اينكار به ادب نزديكتر 

   .و اگر كمي بيشتر هم باشد عيبي ندارد. است

 وَ 
َ ْ
  ادَ زَ  نْ اِ وَ  عَ ابِ َص اَ  عَ بَ رْ اَ  ارَ دَ قْ مِ  هِ يْ لَ جْ رِ  hَْ نَ  ةٌ جَ رْ فُ  نَ وْ كُ يَ  نْ اَ  نُ سَ حْ اال

َ
 بَ ال

ْ
     .هِ بِ  َس ا

  100ص: شرح مختصر القدروي از شيخ محمد سليمان هندي 

ه�  خوانند مي و تنها كساني كه نماز را منفرد    )٢( م�ع�  اهللا� ل�م�ْن ح�م�د� � ر�  س� 
ـه     ْمدالْح�  ك� ا ل� ن� ب بگويند و كساني ك

� ر� ام از ركوع، فقط خوانند، بعد از بلند شدن ام پشت امام نماز مي 
  . بگويند   ْمدالْح�  ك� ا ل� ن� ب

 �+�_�  

ـتاده   ه پانهادرا بر زمين ي راست انگشتان پانوك  قعده،در حالت  و مردان    )٣( ـر آن ايس ي راست را ب

ـند   . نموده و پاي چپ را خوابانيده بر آن بنشين
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ـه   )٢(.در روي زمين بگذارخود را ب}بازو{دو ساعد هر و )١ (.دنبهم چسپيده باش و در سجده حد اقل س

ْبح�ان� بار  ي� األْع%ٰ ر�  س� ْ ا�   هللا� ا� سپس  .بگويد  ب�ـ� ـيند   گفته از سجده  كْري� ـان بنش و  برخيزد و به اطمين

ْ ا�   هللا� ا� آنگاه  ْبح�ان� ر� به سجدة دوم برود و حد اقل سه بار گفته  كْري� ي� األْع%ٰ س� ـه از سـجده    ب�ـ�  گفت

   .ايستاده شود برخاسته

  . دشونداده ايستاده بر زمين تكيه  و اشتهگذ بر زمينرا  ها دست ،در وقت ايستادن

ْحٰم ا"�ْسم�   سپس ح�يْمهللا� الر�� وم را نيز د ركعت اي را بخواند و آنگاهگفته الحمد و سوره  ن� الر��

ـيند و  دوم برخاست چون از سجدة و. نمايد يلمكمانند ركعت اول ت ، بر روي سرين چپ خود بنش

ـذارده   باالي ران دو دست خود را هردو پاي خود را از جانب راست بيرون نمايد و  هر هاي خود گ

)٣ (.دهم بچسپاند را باانگشتان دست خو
  : را بخواندالتحيات اين سپس  

ي��ات�  �   ا�لت��ح� ات�   هللا� ــل�و� � ــ��بات�   و� الص� ي � �   .و� الط� � ـ*� ـا الن�� �ه� ل�ْيـك� ا�ي� ـالم� ع� ـة� اهللا�   ألس�� ْحم� ر�  و�
الم�  4ات�ه2  ألس�� ب�ر� ل�يْ   و� %ٰ   ان� ع� ع� ب  و� �  اهللا�4�  اد� ـع� ْرت ـالص� د� أنْ ال ا�ٰ�� إال�  اهللا� ـا�ْش    .ال�ح� �  ه� د�  أن� داً ـم�ح�  و� ا�ْشه� م��

ه� ـع�  ۡو  و�   بْد� س� 2 ر� �� )٤(   

                                                 
ـو دور    شكم را ،در حالت سجده »مردان«است و  »زنان«اين حكم براي     )١( ـا را از پهل از ران و بازوه

  .» زنان در بسياري از مسائل نماز با مردان تفاوت دارند«: بايد متوجه بود كه .بگيرند

                          .مالحظه كنيد 303عنوان در صفحة همين تفاصيل اين مسئله را تحت 

  . ساعد خود را از زمين دور نگهدارند مردان    )٢(

  2/17: حاشية جديده

پاي راست خود را بر نوك انگشتان آن ايستاده كنند و خود را بر زمين پهن نمايند و چپ پاي  مردان    )٣(
   .دنباشها باز از هم  بگذارند و انگشتان دستران هاي خويش را بر روي  بر پاي چپ بنشينند و دست

ُ اِ 
ْ

Tَى فََجلََس عَلَيْهَا وَنََصَب اbُْي
ْ
 فَْ�ََش رِْجلَهُ ال

َ
fَ ِقبْلَةِ وَوََضَع يََديْه

ْ
ْوَ ال

َ
َصابِعَهُ \

َ
َ̀ نََصباً وَوَج�هَ أ ْم

َصابِعَهُ 
َ
   .فَخَذيهِ وَبََسَط أ

     104ص :مختصر القدوري

  . م خداوند راست و جمله عبادت ها و صدقات براي اوستجمله كلمات تعظي :ترجمه    )٤(

   ← .رتو باد، سالم باد برما و بر تمام بندگان نيك خداسالم بر تو اي نبي و رحمت خدا و بركات او ب
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ـود    ةچون به كلم ـه را شهادت برسد انگشت شصت و انگشت وسـط خ ـاخته در   حلق س

ـا  پائين نمايدن را آ  إال�  اهللا�  بلند كند و در وقت گفتنخود را  هادتانگشت ش    ا�ٰ�� ال� هنگام گفتن  . ام

  نگهدارد. ،ستهتا آخر همانگونه كه  حلقه راشكل 

ْ ا�   هللا� ا� فوراً بعد از خواندن التحيات نماز چهار ركعتي بود، چيزي ديگري نخواند بلكه  اگر   كْري�

  گر بخواند. يدخيزد و دو ركعت گفته بر

  الحمد نبايد خواند.   فرض، سورة ديگري را به همراه يهاركعت آخر نماز در دو

اين درود شريف را  آنگاهخوانده  نشست، التحيات را{در قعده}چون بعد از ركعت چهارم و

   :بخواند

 ٰ� ل	� ع� 	� ص� �ٍد   ا�لل	ٰ � �ٰ  م�حم� دٍ   و� ع� ل��يْت� آل� م�حم�� ا ص� �ٰ   ك�م� يۡ   ع� اه� ٰ� آل� ا�بْر� ع� يۡم� و� اه� م� ا�بْر�
يْدٌ    إن��ك�  ْيٌد م��ج� م� �   .ح� 	 �دٍ  ا�لل	ٰ ٰ� م�حم	� ْك ع� � ٰ   ب�ار� يۡم�  و� ع� اه� ٰ� ا�بْر� ْ#ت� ع� ا ب�ار� ٍد ك�م� � ٰ� آل� م�ح�م	 و� ع�

ۡيم�  إن��ك�  اه� ْيدٌ  آل� ا�بْر� م� �  ح� ْيدٌ م� .ج�

)١(    

  آنگاه اين دعاء را بخواند: 

 � ۤ  ٰات�ن�ا حن� ا%	 �ن�ا ب	 ة�    ن�ةً نْي�ا ح�س�  ر� � حن� اۡالٰخ�ر� ن�ةً  و� � ق�ن�ا ع�ذ�اب� الن��ار�  ح�س� .و�

 )٢(
  

   بخواند:يا اين دعا را 

 � 	 �ْ ْر ف� اْغ  ا�لل	ٰ � و� ل� و�   *� � ا%�    ،ات� م� ل� ْس م� الْ  و�   ْرت� م� ل� ْس م� الْ و�    ات� ن� م� ْو م� الْ و�   ْرت� ن� م� ْو م� الْ   ع� يْ م� ج� ل� و�   ي�
                                                                                                         

بنده و  هدهم كه محمد دهم كه هيچ كسي شايستة عبادت نيست سواي اهللا و گواهي مي گواهي مي

  پيغمبر اوست.

ـراهيم   ؛درود بفرست چنانكه بر ابراهيم  هو آل محمد هخدايا بر محمد ترجمه:    (١) و آل اب

ـدگان بسـ    درود فرستادي، بي گمان  ؛ ـه بن ـبت ب يار ـكه تو ستوده صفات و در ذات خود عظيم و نس

   ان كننده اي. ـاحس

ـراهيم   هو آل محمد هبر محمد اي خدايا ـراهيم   ؛بركت بفرست چنانكه بر اب و آل اب

ـيار     ؛ ـدگان بس ـه بن بركت فرستادي، بي گمان كه تو ستوده صفات و در ذات خود عظيم و نسبت ب

  احسان كننده اي.

  در دنيا نيكي عنايت بفرما و هم در آخرت خوبي عنايت كن.هم ! ما را الهي ترجمه:    (٢)
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ْ م�نْ   اء� ي� حْ ْال� ا�  .ات� و� مْ اْال� و�  ��
)
 

١(   

  .بخواند آمده استشريف در قرآن شريف يا احاديث ي ديگري را كه هر دعايا 

  : بگويد سالم بگرداند ونموده طرف دست راست خود ه برو  آنگاه

� ا�  
   اهللا�  ة� م� حْ ر�  و�   مْ ك� يْ ل� ع�  م� ال� لس

و در وقـت سـالم دادن    .طرف سمت چپ خود سالم بگردانده بگونه  به همين سپس

.نمايد الم به فرشته ها رانيت س
)
 

٢(
       

  . استنماز خواندن  طريقةاين 

  
�+ �_�  

  
ـداً و  نباش مي »فرض«ليكن بعضي امور در نماز  د كه اگر يكي از آنها ترك شود، چه قص

  .  گردد نماز اصالً اداء نمي ،فراموشيه چه ب

ـاز در  ،كه اگر يكي از آنها قصداً ترك شود دنباش مي »واجب« امور در آنبعضي  ايـن   نم

از دوباره نماز را اگر كسي  و .صورت بسيار ناقص و خراب خواهد بود و بايد دوباره از سر خوانده شود

  . دارد يبزرگار گناه خيلي كاما اين ،شود نخواند، گرچه فرض از عهدة وي ساقط ميسر 

                                                 
را و  ايشان مرا و پدر و مادر مرا و همة مردان و زنان مومن و مسلمان را چه زندگان!  خدايا :ترجمه    )١(

  .مردگان ايشان را، همگان را مغفرت بفرماچه 

كساني را نيت كنند كه در ه خوانند، در وقت سالم دادن، سالم ب مينماز و تنها  نيز اگر منفرد مردان )   ٢(

كساني را نيت كنند كه ه خوانند و در هنگام سالم دادن به سمت چپ، سالم ب سمت راست شان نماز مي
  . باشند در سمت چپ شان مي

ـر  . يدنيت سالم به امام خود را نيز نمادر هنگام سالم دادن به همراه ساير مقتديان، و مقتدي  اگ

ـود، در   امامش بر جانب راستش قرار داشت، در وقت سالم دادن به سمت راست، و اگر در جانب چپش ب
ـرار دارد، در    .نيت سالم او را نمايد ،هنگام سالم دادن به سمت چپ ـرويش ق و اگر امامش كامالً در پيش

  2/18: حاشية جديده. هر دو جانب، نيت سالم امام خود را نمايده سالم ب
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   .گرديد خواهدهو صحيح س سجدةبا نماز فراموشي ترك گردد، ه ب »واجبات«اگر يكي از و 

  . اند »ستحبم«ند و بعضي امور باش مي »تسنّ«و بعضي امور در نماز 

  

  

  
  _فرایض نماز +

�+�_�  

   :وجود داردفرض  در نماز شش  :۲مسئله

.نيت كردن در وقت كبر گفتنااهللا    _۱+
)١(

   

.قيام يعني ايستادن   _۲+
 )٢(

       

            .خواندن ن راآاز قر سوره اييا كدام }طويل يا سه آيت كوتاه{يك آيت   _۳+

  .ركوع كردن   _۴+

   .سجده كردن دو   _5+

  .خواند زمانر اقدم در آخر نماز به اندازه اي كه بتوان التحيات را در آن نشستن   _6+

  

  

  
  _واجبات نماز +

�+�_�  

  : از واجب اندمامور ذيل در ن  :۳مسئله

  .خواندن الحمد شريف   _۱+

  . خواندنالحمد شريف  بارا  سورة ديگري   _۲+

                                                 
  2/18 :حاشية جديده. مراد اينست كه تكبير تحريمه فرض است، نه آن الفاظ مخصوص     (١)

  مولف. نزد بسياري از علماء برابر با سه بار سبحان اهللا گفتن است مدت فرض قيام     (٢)
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  . }به ترتيب آنها{اداي هر فرض نماز در موقع آن   _۳+

  .خواندن در حالت قيامالحمد را    _۴+

  . آن خواندنعد از و سورة ديگري را ب   _5+

  .آنگاه به ركوع رفتن   _6+

  . سپس سجده كردن   _۷+

  . }قعده{دو ركعت نشستن از بعد   _۸+

   .}قعده{هر دو نشستخواندن التحيات در    _۹+

        .وترنماز خواندن دعاي قنوت در    _۱۰+

� ا�  گردانيدن با الفاظ مسال   _۱۱+ .اهللا�   ة� م� حْ ر�  و�   مْ يْك� ل� ع�  م� ال� لس�
 )١(    

  . هر ركن نماز را به اطمينان اداء كردن و عجله نكردن در آن   _۱۲+

  

�+ �_�  

  

  .  باشد و بعضي آنها مستحب مي تسنّآنها بعضي  ،نمازباقيماندة امور داخل    :۴مسئله

  

�+ �_�  

  

جاي آن خواند، ه ب رااز نخواند بلكه آيت ديگري يا سورة ديگري نمرا در  الحمدكسي  اگر  :5مسئله

ـد  همراه بارا سورة ديگري يا آيت ديگري  هخواندتنها يا الحمد را  ـا  ،آن نخوان ـدن    ي ـد از خوان  دوبع

يا اينكه بعد  ركعت سوم برخاست، ت خواندن برايايبدون التح وركعت نه نشست و بدون نشستن 

 ساقط اودوش ها گرچه فرض از  ام اين صورتتم در، ليكن التحيات را نخواند از دو ركعت نشست

 اگر آن را .باشد واجب مي وابر  آن خواندن دوبارةكامالً ناقص و خراب بوده و  شاما نماز ،شود مي

  . بود خواهدي بزرگ خيلي گناهمرتكب  ،دوباره نخواند

                                                 
  2/19 :حاشية جديده. گرديد اختيارفهم طرز باال جهت تسهيل . مراد، خروج از نماز بلفظ سالم است     )١(
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ـا  زد، در اين صورت نمازش  سر فراموشيه باز كسي ل باال ئاگر مساالبته  اداي سـجدة  ب

  . گرديد و صحيح خواهدهس

� ا� ، مكسي در هنگام سال اگر :6مسئله ـحْ ر�  و�    مْ يْك� ل� ع�  م� ال� لس� بلكه چون وقت سالم  ،نگفت    اهللا�   ة� م�

، و يا چنان خود برخاسته رفتاز جاي  يا ،كردشروع به صحبت  گفت، يا با او كسيه رسيد چيزي ب

ـرض از    ها حكم ، در تمام اين صورتمي شكند انجام داد كه نماز را كاري را ـه ف اينست كه گرچ

اگر آن را دوباره نخواند سـخت  . باشد نماز بر او واجب مي دوباره خواندن اما ،شود و ساقط مياسر 

  . گردد كار ميگناه

ـاره      ، درخواند را سوره اي را خوانده آنگاه الحمد نخستكسي  اگر  :۷مسئله ـز دوب ـورت ني ايـن ص

  . از واجب خواهد بودواندن نمخ

  . سهو نمايد ، در اين صورت بايد سجدةفراموشي اينكار را كرده استه اگر ب

  . ه شودسه آيت خواندبايد شريف، حد اقل  بعد از الحمد  :۸مسئله

اندازة به كه  اگر اين يك آيت آنقدر طويل باشددو آيت خواند،  قط يك آيت يااگر كسي ف

  . است، اين صورت نيز صحيح سه آيت كوتاه بگردد

  
�+ �_�  

  
ع�  اهللا� هنگام برخاستن از ركوع  اگر كسي  :۹مسئله م� د�   س� ْن ح�م� ـن�ا ل�ك� الْح�ْمد� ر�   ه� ل�م� �   حالتيا در  ،گفتن   ب�

ـركوع  � الْع�ظ� ��# ْبح�ان� ر� ـات }ةقعد{يا در نشست ،گفتن  ْيمْ س� ـريف را   درود ،آخري، بعد از التحي ش

  . باشد خالف سنت مي اما ،ها نمازش درست است اين صورتتمام نخواند، در 

  ود شريف را خواندهدر دعائي نخواند و فقط ريفـكسي بعد از درود ش اگر ،به همين ترتيب

  . باشد ف سنت مياينكارش خال اما ،نمازش درست استسالم داد، بازهم 

نكرد،  ا بلندهاي خود ر كسي دست اگر .ها در وقت نيت نماز، سنت است كردن دست بلند :۱۰مسئله

  . باشد ميخالف سنت  نمازش صحيح بوده اما
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�+ �_�  

  

ـم�   عت نمازمستحب است كه در شروع هر رك  :۱۱مسئله ْحٰم ا"�ْس ح�يْمهللا� الـر�� ـود    ن� الـر�� ـده ش  .خوان

ح�يْما"�ْسم�   ،ب است بعد از الحمد قبل از خواندن سورههمچنين مستح ْحٰمن� الر��   . انده شودخو  هللا� الر��

  
�+ �_�  

  
خود  پيشانيتنها  بلكه ،بيني خود را بر زمين نگذاشت پبشاني و ،در وقت سجده كسي اگر  :۱۲مسئله

  . صحيح استش و بيني اش از زمين دور بود، نماز اشترا بر زمين گذ

گذاشـت، در ايـن    بلكه فقط بيني خود را بر زمينبود اش را بر زمين نگذاشته اني اگر پيش

.يستصورت نمازش اصالً صحيح ن
)١(

   

ـز  بر زمين بيني تنها اين صورت گذاشتن  در ،البته اگر كسي عذري داشته باشد ـافي  ني ك

  . خواهد بود

به سجده باز باال نموده  خود را ي سراندك هبلك ،كسي بعد از ركوع راست ايستاده نشد اگر  :۱۳مسئله

.از سر بخواند، در اين صورت نماز را دوباره رفت
)
 

٢(
       

سر خود  اندكي ،اول ةبلكه بعد از سجد ،تسشنه نراست خوب كسي در بين دو سجده،   :۱۴مسئله

ـورت ا ، ، اگر فقط كمي سر خود را بلند كرده بودة دوم رفترا بلند كرده دوباره به سجد و در اين ص

  . ء نگرديده استاصالً ادا شنماز ، و بنابرينسجده را دو نه هر ،فقط يك سجده را اداء كرده است

كرد كه نزديك به حالت نشستن بود، در اين صورت گرچه نماز  آن اندازه خود را بلندو اگر 

ـر . واندآن را دوباره بخبايد ين بربنا .باشد ، اما بسيار ناقص و خراب مياز عهده اش ساقط گرديده  اگ
                                                 

  2/20: حاشية جديده. چه سهواً، حكم هر دو يكسان است چه قصداً اينكار را كرده باشد و    (١)

    2/25: حاشية جديده. و در صورت فراموشي، سجده سهو نمايد. اگر قصداً اينكار را كرده باشد     )٢(
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.نخواند خيلي گناهكار خواهد شد

)
 

١(
   

ـورت   سجده كرد، در}پخته{ساخته شده از پنبه ييا چيز كاهباالي  كسي براگر  :15مسئله اين ص

ـر    فشار بدهد كه از و آنقدر سر خود پائين. سر خود را خوب بر آن فشار داده سجده كند ـائين ت آن پ

  .نرود

فشار نداد، سجده  ذاشته سجده كرد و سر خود را پائينباالي آن گ خود را فقط بر اگر سر و

.شود مياش اداء ن
)
 

٢(   

  

�+ �_�  

  

ـاني   نيز  آن سوره اي را ركعت آخر اگر كسي در دو، نمازهاي فرض در :16مسئله ـاز نقص خواند، نم

  . نماز كامالً صحيح خواهد بود. نمي يابد

بْح�ان�  نخواند بلكه سه بارا ر، الحمد ركعت آخر نمازهاي فرض كسي در دو اگر :17مسئله گفت،  اٰهللا�  س�

  . باشد شريف بهتر مي ليكن خواندن الحمد .ين صورت نيز نمازش درست استا در

ـبْح�ان�  ه بارـسوقت  ه اندازةـب{اصالً چيزي نخواند بلكهكسي  اگر �  س� ـاموش  }گفتن   اهللا� خ

  . باشد الً صحيح ميكامدر اين صورت نيز نماز  .اينكار نيز عيبي ندارد ،شد ايستاده

  

�+ �_�  

  

 راگ. است واجب فرض، نمازعت اول ـشريف در دو رك همراه الحمده اي ب خواندن سوره  :۱۸مسئله

ـ  همراه آنبه  راا بخواند و سورة ديگري رتنها الحمد  ،فرض كسي در دو ركعت اول نماز  انخواند، ي

ْبح�ان� خواند ليكن را نيز ن الحمد اينكه �  س� ْبح�  اهللا� �  ان� س� ـون در دو   گفت  اهللا� ـورت اكن  ه برود، در ايـن ص

  .نيز بخواند شريف بايد سورة ديگري را الحمد ركعت آخر نماز به همراه

                                                 
   2/25: حاشية جديده .صورت فراموشي، سجده سهو نمايد و در. اگر قصداً اينكار را كرده باشد    )١(

  2/25 :حاشية جديده. چه اينكار را قصداً كرده باشد يا به فراموشي    )٢(
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فراموشي مرتكب ه اگر ب و .نماز را دوباره از سر بخواند ،كرده استقصداً اينكار را  آنگاه اگر و

  . كند سهو سجدةبايد اين صورت  در ،آن شده

  

�+ �_�  

  

ـ ، ه شودگفتآهسته و خُفيه صداي با  نماز بايد}تسبيحات{غيره الحمد و سوره و :۱۹مسئله ه ليكن ب

  . گوش خود بشنوده صداي خود را ب ،انسانكه گونه اي 

  . يستصحيح ن ش، نمازدوصداي خود را خودش هم نشن اگر كسي

ـور  ،ساختني مخصوص معي براي نماز صي رامشخّ ةنبايد سور  :۲۰مسئله ـه   راه اي بلكه هر س ك

.كردن سوره اي براي نمازي مكروه است ينـتعيبخواند، تواند  مي هدخوابدلش خوان  نماز
)
 

١(
    

  . سورة طويلتر از ركعت اول خوانده نشود ،در ركعت دوم  :۲۱مسئله

.در جماعت نخوانند و تنها بخوانند و يدانفرا زنان همه نمازهاي خود را  :۲۲مسئله
)
 

٢(
خاطر ه و نبايد ب 

                                                 
گاهي بخواند،  گاهبعضي اوقات در نماز خوانده اند،  هآن سوره هاي را كه رسول اهللاگر كسي البته     (١)

  2/21 :حاشية جديده .اينكار نه مكروه بلكه مستحب خواهد بود
  

  _ مكروه تحريمي استممنوع جماعت زنان زيرا +   (٢)

� +�_�  

ْ  هُ رَ كْ يُ  وَ _   �+
َ

 َص  ْ��ِ غَ ِ�  ءِ آسالن�  ةُ اعَ ماً َ�َ يْ رِ �
ٰ
    1/590 :شرح التنوير  .ةٍ ازَ نَ جَ  وةِ ل

ي� ر�   از حضرت اُم المومنين عايشة صديقه   _�+ ِ َ�  نْ قَ : نيز روايت است  اه� ع�نْ  اهللا� ض�  ه اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ن� اَ  ةَ شَ ئ

 : اَل قَ 
َ

    ... اءِ سَ الن�  ةِ اعَ َ�  ِ�  ْ�َ خَ ال
ي� ر�  از حضرت عايشه :ترجمه هيچ خيري در : فرمودند هروايت است كه رسول اهللا اه� ع�نْ  اهللا� ض�

   ... جماعت زنان نيست

   155/ 1 :و مجمع الزوائد 9359 :طبراني و 25254و 24421 :مسند احمد

   242/ 4 :اعالء السنن. حسن له الترمذيقد : السنن للتهانوي قال في إعالءو 

  ←: دربارة نماز زنان فرموده اند ه ثواب بزرگي دارد، اما رسول اهللا »نماز مردان در مساجد«_   �+
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.مردان نماز بخوانندرفته با ماعت به مسجد ج

)
 

١(
       

                                                                                                         
م� َسلَمََة، زَوِْج ا&�ِ%� َص#� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم، عَِن ا&�ِ%� َص#� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�َم قَاَل 

ُ
ـاِجِد : َقْن أ َخْ�ُ مََس

  .  الن�َساءِ قَعُْر نُيُوتِِهن� 
ي� ر�  هلَمـأُم سالمومنين ام  :ترجمه بهترين : فرمودند ه مي كند كه رسول اهللا روايت  اه� ع�نْ اهللا� ض�

  .جايگاه نماز براي زنان، قعر خانة ايشان است

  1683حديث : صحيح ابن خزيمه

ي� ر�  و همچنين از حضرت علي   _�+   :روايت است  ه� ع�نْ  اهللا� ض�
َ

  م> ؤُ  تَ ال
ْ
    .رأةُ مَ ال

ي� ر�  حضرت علي :ترجمه   . زن امامت نكند: فرمود   ه� ع�نْ اهللا� ض�

    4994 :مصنف ابن ابي شيبهو   86/ 1 :نة مالكمدو
� +�_�  

  : مكروه تحريمي استفتن زنان براي نماز جماعت به مسجد زيرا ر     )١(

َ ا ن� هُ رُ وْ ُض حُ  هُ رَ كْ يُ  وَ 
ْ
    1/590 :شرح التنوير  .قاً لَ طْ مُ  ةَ اعَ مَ <

  

  _نماز زنان در خانة ايشان ثواب  بيشتر دارد  + 
� +�_�  

   : چنانكه احاديث شريفة بسياري نيز در اين باره مروي است

ي� ر�  يكي از اين احاديث از حضرت بي بي عايشة صديقه    _�+   : است ت شدهيارو   اه� ع�نْ  اهللا� ض�

ِ َ�  نْ قَ  ن� رَُسوْ  :ةَ شَ ئ
َ
مَْسِجَد كَمَا مُنِعَْت نَِساءُ بDَِ إBَِْاثِيَل ه َل اهللاِ لَوْ أ

ْ
ْحَدَث الن�َساءُ لَمَنَعَهُن� ال

َ
ى مَا أ

َ
. رَأ

ُت لِعَمَْرةَ : قَاَل 
ْ
ْت : فَقُل

َ
مَْسِجَد؟ قَال

ْ
نَِساءُ بDَِ إBَِْاثِيَل مُنِعَْن ال

َ
   .غَعَمْ : أ

 كردند آنچه را كه زنان بعد از وفات ايشان ايجاد هرسول اهللاگر : حضرت عايشه فرمود :ترجمه

   . نمودند چنانكه زنان بني اسرايل از مسجد آمدن منع شده بودند مسجد منع ميآمدن به ديدند، آنها را از  مي

   1244حديث  4/261 :اعالء السنن و  676حديث  1/183 :مسلم شريف           

+�_   ي� ر�   لَمهو همچنين از حضرت ُام س   : روايت است  اه� ع�نْ  اهللا� ض�

م� َسلَمََة، زَوِْج ا&�ِ%� َص#� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم، عَِن ا&�ِ%� َص#� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�َم قَاَل 
ُ
ـاِجِد : َقْن أ َخْ�ُ مََس

  . الن�َساءِ قَعُْر نُيُوتِِهن� 
ي� ر�  هأُم سلَمالمومنين ام  :ترجمه   ←بهترين: فرمودند ه اهللا رسول كند كه مي روايت  اه� ع�نْ اهللا�  ض�



 

 _290+ 
ـورت  ا جماعت نماز بخواند، در بهحرم خود شوهر يا كدام م خواهد با اگر زني مي   يـن ص

ـائل آن را در برين ، بنامي افتداتفاق   كم كارچون اين. مي پرسان نمايدمسائل آن را از عال ـا  ينا مس ج

   .بيان نكرده ايم

ـوي    صورتي پيش آمد، در اين وق داشت كه اگر چنين ياده البته بايد ب ـد در پهل ت زن نباي

ـد . دشو بلكه بايد در آخر صف ايستاده ،ايستدب مردي  وگرنه هم نماز اين زن و هم نماز آن مرد فاس

  . گردد مي

   .دوباره وضو نموده نماز را از سر بخواند، شكستوضويش ن نماز ادر دوركسي  اگر  :۲۳مسئله

                                                                                                         
  . جايگاه نماز براي زنان، قعر خانة ايشان است

   1683حديث : صحيح ابن خزيمه

ي� ر�   ام سلَمهام المومنين ُحضرت و در حديث ديگري در مورد نماز زنان،    _�+  از رسول اكرم  اه� ع�نْ  اهللا� ض�

  : مي كندروايت  ه

 قَ  ةمَ لَ سَ  م� ن اُ عَ 
َ
يُهَا  :هاهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ  :ْت ال

َ
تِهَا Vِ ُحْجَرتِهَا، وََصال

َ
ةِ Vِ بَيْتِهَا َخْ�ٌ مِْن َصال

َ
مَرْأ

ْ
ةُ ال

َ
َصال

تِهَا 
َ

يُهَا Vِ دَارِهَا َخْ�ٌ مِْن َصال
َ

تِهَا Vِ دَارِهَا، وََصال
َ

  .  هَاVِ مَْسِجِد قَوْمِ Vِ ُحْجَرتِهَا َخْ�ٌ مِْن َصال
ـاقش اسـت و     : فرمودند هرسول خدا :ترجمه ـازش در ات ـر از نم نماز زن در پسخانه اش بهت

 نمازش در اتاقش بهتر از نمازش در خانه اش است و نمازش در خانه اش بهتر از نمازش در مسجد محله

  . مي باشدش ا

اسنادش جيد : ويسدامام منذري بعد از تخريج آن مي ن .512حديث : از منذري الترغيب و الترهيب

  2/261: اعالء السنن و 9101حديث : طبرانيايضاً معجم اوسط  ، واست

ي� ر�  عبد اهللا بن عمر فرزند حضرت عمرحضرت دربارة نماز تنهائي زنان،    _�+ از رسول اكرم   م�اه� ع�نْ  اهللا� ض�
  : مي كندروايت  ه

ـِع  :وََسل�مَ عَِن ا&�ِ%� َص#� اُهللا عَلَيِْه  َقْن ابِْن ُقمَرَ   َصـالَتِهَا Vِ ا<َْم
َ

ةُ وَْحَدهَا يَفُْضُل َ[
َ
َصالَةُ المَرْأ

  .ِعcِْيَن دَرََجةٍ  bَِمٍْس وَ 
ي� ر�  عبد اهللا بن عمر فرزند حضرت عمرحضرت  :ترجمه ـاه� ع�نْ  اهللا� ض� مي كند كه رسول روايت   م�

  .داردبيشتر در جماعت ثواب زن، بيست و پنج درجه از نمازش  هائينتنماز : فرمودند هاكرم 

  13628حديث  13/497: سيوطيث از امام حاديجامع اال
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ـدوزد   در حالت قيام، نگاه خود را به سجده گاه ،خوان مستحب است كه نماز  :۲۴مسئله ـود ب در  ،خ

خود نگاه و در هنگام سالم دادن، بر شانة سجده بر بيني خود  در وقت ،ر پاهاي خودب حالت ركوع

  . نمايد

 نتوانسـت  اگر و .نگاهدارد ستهب دهان خود را ،كه در هنگام فاژه كشيدن مستحب است و

  . پشت دست خود را بر روي دهان خود بگذارددر اين صورت  ،سته نگهداردآن را ب

ـوده   كب ،و مستحب است كه چون گلوي كسي خارش كند وشد تا حد امكان تحمـل نم

   .سرفه را دفع كند

  

  

  

  
  نمازهاي فرضديگر ل ئبعضي مسا 

� +�_�  

سوره اي }كعت نخست نمازدر دو ر{بعد از آمينو . طويلتر بايد خواند يمرا ك» آمين«الف  :۱مسئله

  . انده شودواز قرآن مجيد بايد خ

ـد  اكسي در حالت سفر  اگر :۲مسئله ست يا ضرورتي در پيش دارد، در اين صورت اختيار دارد كه بع

  . از الحمد شريف، هر سوره اي را كه بخواهد بخواند

جرات در نماز صبح و ظهر، سورة ح}ست تاينسنت ا{،الت سفر يا ضرورت نباشدحاگر  و

   )١(.واقع است بخوانددر بين اين دو  هائي را كه يا سورة بروج يا يكي از سوره

                                                 
  : اين سوره ها به ترتيب ذيل اند    (١)

ـه،              حجرات، ق، ذاريات، طور، نجم، قمر، رحمن، واقعه، حديد، مجادله، حشر، ممتحنه، صـف، جمع
ـر     منافقون، تغابن، طالق، تحريم، ملك، قلم، حاقه، معارج، ـه، ده ـدثر، قيام ـان ( نوح، جن، مزمـل، م ، )انس

  .مرسالت، نبأ، نازعات، عبس، تكوير، انفطار، مطففين، انشقاق، بروج
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 هامازد و قرائت در ساير نگردقرائت ركعت اول نماز صبح به نسبت ركعت دوم آن، طويلتر 

  . يكي دو آيت اعتباري ندارد كمي و بيشي دو ركعت مساوي باشند، البته در هر

� و� سورة }فتن، سنت است تاخُديگر و {در نماز عصر و عشاء 
�  و�   ء� آم� الس 
يا     ل�ْم ي�ك�نْ و    قار� الط

  )١(.دو واقع است خوانده شود كه در بين اين سوره هاييكي از 

ْت  يكي از سوره هاي واقع در بين سورة }شام، سنت است كه{و در نماز مغرب لْز�لـ� تا    ا�ذ�ا ز�

  )٢(.آخر قرآن خوانده شود

ع�  اهللا�  امام فقط}قومه،{برخاستن از ركوع در هنگام :۳مسئله م� ه�  س� ـد� ْن ح�م� بگويد و مقتدي فقط   ل�م�

� ر�    . دو را بگويد هر}خواند ا نماز مينهكه ت يسك{بگويد و منفرد  ا ل�ك� الْح�ْمدن� ب�

ـ   دستو گفته  تكبير نمازگذارسپس  ـه ب ـرود  ه هاي خود را بر روي زانوها گرفت  .سـجده ب

ـام   سجده رسيد تكبيرشه چون بنمازگذار يعني اينكه  ،داي سجده يكجا باشدابت تكبير و انتهاي تم

  . شود

آنگاه بيني را  ،ها را هنگام سجده رفتن، اول زانوها را بايد بر زمين گذاشت، سپس دست در :۴مسئله

  )٣(.پيشاني راو سر انجام 

ـود ـانگشتان دست با هـم وصـ   دو دست نهاده شود و بايد در بين هر چهره ـوك   هل ب ن

  . دطرف قبله باشه ن بانگشتا

. طرف قبله باشده خ نوك انگشتان پا با بر روي انگشتان ايستاده بوده و رپدو  همچنين هر

  ره ايباشد كه ب تهـشكم آنقدر از زمين فاصله داش .شكم از زانوها دور بوده و بازوها از بغل جدا باشند

  

                                                 
  : اين سوره ها به ترتيب ذيل اند    )١(

ـينه)شرح(سورة طارق، اعلي، غاشيه، فجر، بلد، شمس، ليل، ضحي، انشراح    .، تين، علق، قدر، ب
   :رتيب انداين سوره ها به اين ت     )٢(

 سورة زلزال، عاديات، قارعه، تكاثر، عصر، همزه، فيل، قريش، ماعون، كوثر، كافرون، نصر، لهـب 

  .، اخالص، فلق، ناس)حسد(

  .بيني را وآنگاه زانوها راو در وقت باال شدن از سجده، اول پيشاني را باال كند، سپس     )٣(
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  )١(.بگذرداز خاليگاه آن ردي بتواند بسيار خُ

 اتحه و سورةـسورة ف}فتنشام و خُ{مغرب و عشاءر دو ركعت اول امام در نماز صبح و د :5سئلهم

ع�  اهللا� همچنين . خواندرا با صداي بلند ب يديگر م� ه�  س� د� ْن ح�م�   در همة ركعات{و همة تكبيرات را  ل�م�

  . با صداي بلند بگويد}نماز

ـداي  قرآن مختار است كه قرائت  ددر مور ي مذكوراهنماز خوان منفرد در نماز ـد  با ص بلن

ع�  اهللا�  كنلي .بخواند يا آهسته م� ه�  س� د� ْن ح�م�   . را با صداي آهسته بگويد تو همة تكبيرا  ل�م�

ع�  اهللا�  امام فقط ،و در نماز ظهر و عصر م� ه�  س� د� ْن ح�م� ـد     ل�م� ـداي بلن و همة تكبيرات را با ص

ـه در همـ   مي گويد، هو منفرد همة اينها را با صداي آهست ،بگويد ـة    ةو مقتدي هميش ـا هم نمازه

  . را با صداي آهسته بگويد هغير تكبيرات و

  

�+ �_�  

  

                                                 
  . است »مردان«اين احكام در مورد     )١(

حضرت عبد بدن را با رانها و دستها را با پهلوها مي چسپانند، چنانكه  »ن در حالت سجدهاما زنا«

ي� ر� اهللا بن عمر    :روايت مي كند ه از رسول اهللا   اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

ـعَْت : هقَاَل رَُسوُل اهللاِ : َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن ُقمََر قَاَل  ةِ وََض
َ

ال ةُ Vِ الص�
َ
مَرْأ

ْ
  إِذَا َجلََسِت ال

َ
فَِخـَذهَا َ[

ْسmَِ مَا يَُكوُن لَهَا، وkَِن� اهللاَ يَعَا
َ
َصقَْت نَْطنَهَا Vِ فَِخَذفْهَا كَأ

ْ
ل
َ
ْخرَى، وkَِذَا َسَجَدْت أ

ُ ْ
ْهَا وَيَقُوُل فَِخِذهَا األ

َ
sِفَنُْظرُ إ 

َ
u : يَا

w� قَْد َلفَرُْت لَهَا
َ
ْشِهُدُكمْ ك

ُ
ئَِكِ} أ

َ
   .مَال

ي� ر� هللا بن عمر از حضرت عبد ا :ترجمه   : فرمودند هروايت است كه رسول اهللا  اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

هاي خود را باهم بچسپاند، و چون به سجده رود، شكم خود  زن در نماز بنشيند، ران هنگامي كه

اي : گويد سوي او ديده ميه ب  أ زيرا اهللا. را طوري بر ران خود بچسپاند كه با سترترين حالت وي باشد

  . من اين زن را بخشيدم ؛شما گواه باشيد! نمفرشتگا

ـدي و الكامـل ابـن     3199حديث : و سنن كبري بيهقي 20203حديث 7/549 :كنز العمال : ع

    778حديث  3/33: و اعالء السنن  2/631
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ـد و از  }باز{دو دست خود را تا سينه باال نموده پهن از نماز فارغ شد، هرذار نمازگچون  :6مسئله كن

ـد  ست براي همة مقتديان خود نيز دعااو اگر امام . براي خود دعا بخواهد  أ  اهللا ـد از  . بخواه و بع

   )١(.بكشدختم دعا هر دو دست خود را بر چهرة خود 

ـ  توانند و هم مي ،دعا بخواهند، هم اجازه دارند تا خود و مقتديان ـوش ه اگر دعاي امام ب  گ

   . آمين آمين بگويند، رسيد ان ميش

ين و ـپيش{اءكه بعد از آنها سنت وجود دارد مانند نماز ظهر و مغرب و عش فرضي نمازهاي :۷مسئله

  خواسته كوتاهي طويل، مصروف نگردانيد بلكه دعاي دعاي را درآنها خود  بعد از اداي}،خفتن شام و

                                                 
  _دو حديث  دربارة دعا  + )١(

� +�_�  

مَامَةَ، قَاَل _   �+
ُ
ِ{ أ

َ
ي> ه  قِيَل يَا رَُسوَل اهللاِ : قَْن أ

َ
ْسمَعُ؟ قَاَل  أ

َ
لَوَاِت  جَوَْف الل�يِْل اآلِخرِ، وَ : ا�>َ�ِء أ دُبَُر الص�

تُوبَاِت 
ْ
   .هَذَا َحِديٌث حََسنٌ  .المَك

   3499حديث : ترمذي شريف

  .رجاله ثقات 38: هو قال في الدراي

ي� ر� از حضرت ابو امامه  :ترجمه ه كدام دعا پرسيدند ك هروايت است كه از رسول اهللا   ه� ع�نْ اهللا� ض�

  . دعاي آخر شب و دعاي بعد از نمازهاي فرض: فرمودند هزودتر قبول مي شود؟ آنحضرت

  999حديث  2/194: اعالء السن. اين حديث حسن است

مَاَن، قَاَل _   �+
ْ
 حَِ�� كَرِيمٌ، يَْستَحِْ� مِْن قَ : هقَاَل رَُسوُل اهللاِ : قَْن َسل

َ
uبِْدهِ إِذَا رَفَعَ إِن� رَب�كُْم يَبَارََك وَيَعَا

ْن يَرُد�هُمَا ِصفْرًا
َ
ْهِ، أ

َ
sِيََديْهِ إ.   

ي� ر� امام ترمذي و ابن ماجه و ابوداود و حاكم به سند حسن از حضرت سلمان  روايت مي    ه� ع�نْ اهللا� ض�

  : فرمودند هكنند كه رسول اهللا

ود را باال نموده از او يشك خداوند شما با حيا و سخاوتمند است، و هنگامي كه بنده دست هاي خب

  .دعا مي خواهد، شرمش مي آيد كه دست بنده اش را خالي برگرداند

   3556حديث : و ترمذي شريف1488حديث : ابو داود شريف

    3865حديث : و ابن ماجه

  944حديث  208/ 3و 6110حديث  18/463: عالء السنناو 
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  )١(.خواندن سنت ها مشغول شويد به

و نمازهاي كه بعد از آنها سنت وجود ندارد مانند نماز صبح و نماز عصر، بعد از آنها هر قدر 

  . دتواني كه بخواهيد دعا خواسته مي طوالني

ـ يا چپ خود گرديده ست، پس به سمت راست اكسي امام  اگر و ـرف  ه روي خود را ب ط

»وقيبمس«مقتديان نموده بنشيند و آنگاه دعا بخواهد، البته به شرط اينكه 
روبرويش مشغول نماز )٢(

  . نباشد

ـب   {در عقب آنها نباشد تكه نماز سنّشرط آنه هاي فرض، باز نماز بعد :۸مسئله ـاز ص ـد نم ح و مانن

در اين صورت }مانند نماز ظهر و مغرب و عشاء{باشد و اگر در عقب آنها نماز سنت نيز مي}عصر

اهللا� سه بار مستحب اينست كه  ؛ز نماز سنتبعد ا �ْي   ا�ْست�غف�ر� � �Jا� ال�  ا  ���  ه� ال� ا�   ٰ � �Kْْوم�   و� ال ـ� ـي� خوانده    الْق�

احد، سورة قل اعوذ برب الفلق و سورة قل اعوذ اهللا  سورة قل هو ،يك بار آيت الكرسييك  شود و

بْح�ان� بار  33و آنگاه. برب الناس   . گفته شود ا�ْكري�   ا�هللا�  بار 34و  هللا� لْح�ْمد� ا�  بار 33و  اهللا� س�

  

�+ �_�  
    

                                                 
ي� ر�  زيرا حضرت عايشه    )١(    :يدمي فرما  اه� ع�نْ اهللا� ض�

ْت 
َ
 مِقَْدارَ مَا فَقُوُل  هَ�َن ا&�ِ%> : َقْن َ�ئَِشَة، قَال

�
مُ، : إِذَا َسل�مَ لَمْ فَقْعُدْ إِال

َ
ال مُ وَمِنَْك الس�

َ
ال نَْت الس�

َ
اللهُم� أ

رَامِ 
ْ
ِك

ْ
ِل وَاإل

َ
َال

ْ
َت ذَا ا<

ْ
   .يَبَارَ�

ي� ر�  حضرت عايشه :ترجمه بعد از نماز سـالم   هكه رسول اهللاهنگامي  :مي فرمايد  اه� ع�نْ اهللا� ض�

رَامِ لل� اَ  مي دادند فقط به اندازة وقت گفتن دعاي
ْ
ِك

ْ
ِل وَاإل

َ
َال

ْ
َت ذَا ا<

ْ
مُ، يَبَارَ�

َ
ال مُ وَمِنَْك الس�

َ
ال نَْت الس�

َ
مي   هُم� أ

  . مي خاستند نشستند و سپس بر

  910حديث 3/187: و اعالء السنن 1/218: مسلم شريف

آن نمازهاي فرض است كه بعد از آنها سنت وجود دارد چنانكه در  ول برين حديث شريف محما

  .استدرج متن كتاب 

)٢  (   وقمبـد، در      :س ـده باش ـده ش ـتر آن خوان كسي را مي گويند كه بعد از آنكه يك ركعت نماز يا بيش

  . جماعت شريك شود
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  _ نماز زنان با نماز مردان  تفاوت +

�+�_�  

ـاز    يشاترتيب مذكور مي باشد، ليكن نماز ان ينيز به هم ننماز زنا :۹مسئله ـا از نم ـد ج ن فقط در چن

   :گردد مردان فرق دارد كه تفصيل آنها در ذيل درج مي

ا هاي خويش ر دست}اگر قطيفه يا شال پوشيده اند{مردان ه،ميهنگام تكبير تحر  _۱+

ـردي  . ندنك هاي خود بلند مي از زير قطيفه و شال بيرون نموده تا گوش البته اگر ضرورتي مثالً س

  . نباشدامثال آن  شديد و

ـا   حال بايد دستزنان در هر هاي خويش را بدون بيرون نمودن از زير چادر و شال فقط ت

.كنند شانه بلند

)١(  

ـر   )٢(بندند زير ناف ميدر  هاي خود را بعد از تكبير تحريمه، مردان دست  _۲+ ـان ب و زن

  . روي سينه

                                                 
دست هاي خود را تا نرمة گوش بلند كنند چنانكه دالئل  »مردان«و  است »زنان« اين حكم براي    (١)

   .گذشت  276آن قبالً در صفحة 

                      

 _ ها در نماز محل بستن  دست +  )٢(

�+�_�  

و همچنين در  ،گونه است تا امروز همين هتعامل متوارث اكثر امت اسالمي از زمان رسول خدا

  :، چنانكهباشد مي وجودمتعددي متفسيري و حديثي يات اينباره روا

  :قرآن عظيم الشان در سورة كوثر مي فرمايد

ِ ٱلر�
 ٱلر�حِيمِ  ۡوثََر  � ٱ��
َ
ك

ۡ
ۡعَطيَۡنَٰك ٱل

َ
 أ
ٓ
َۡر  �إِن�ا

ۡ
بَۡتُ  %فََصّلِ لَِربَِّك وَٱن

َ ۡ
   /إِن� َشانِئََك هُوَ ٱل

ـاز  پپس براى  !عطا كرديمرا ما به تو كوثر ، ه مهربانبه نام خداوند بخشند :ترجمه ـارت نم  روردگ

َرۡ  ،بخوان
ۡ

 ← !  وَٱن
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ح�م�ه� امام اثرم      _۱+ در سنن خود با سندي كه تمام راويان آن ثقات است از خليفة چهارم اسالم    اهللا� ت�ع�ا��  ر�

ي� ر� علي  حضرت َرۡ «در مورد تفسير سورة   ه� ع�نْ اهللا� ض�
ۡ

   :روايت مي كند » وَٱن

ثَْرمُ 
َ ْ
ح�م�ه�   ذَكََر األ ـا��  ر� ـِم    اهللا� ت�ع� ـلَمَةَ َقـْن َ�ِص عَنَا َ��ادُ نُْن َس يَالِِ�� قَاَل َحد� وَِ"ِد الط�

ْ
بُو ال

َ
عَنَا أ قَاَل َحد�

َْحَدرِي+ َقْن ُققْبََة بِْن ُصهْبَاَن َسِمَع 
ْ
ُْمـ7َ عَز� وَ  عَلِي3ا فَُقوُل 1ِ قَوِْل اهللاِ ا/

ْ
َْر قَاَل وَْضُع ا"

ْ
َجل� فََصل+ لَِرب+َك وَا:

ةِ  � �Bَْت ال
َ

D َىBُْي
ْ
 ال

َ
Gَ .  

  20/78:سنن االثرم منقول از التمهيد ابن عبد البر

ي� ر� حضرت علي  :ترجمه ـرْ در مورد تفسير آيت قرآن مجيد   ه� ع�ْنـاهللا� ض� َ ـود   فََصل+ لَِرب+َك وَا:ْ : فرم

 فحالي كه دست راست بر باالي دست چپ در زير نا در}نماز بخوانمبر براي خداوندگارت يعني اي پيغ{

  .باشد

ح�م�ه� و بايد دانست؛ مطابق اصول حديث كه امام بخاري و مسلم   نيز بر آن اتفاق دارند،    اهللا� ت�ع�ا�� م�ا ر�
ـه   هروايتي كه صحابي در مورد تفسير قرآن بيان مي كند در حكم حديث رسول خدا  مي باشد، چنانك

ح�م�ه� امام حاكم نيشاپوري    .در چندين جا از مستدرك خود بر آن تصريح نموده است   اهللا� ت�ع�ا��  ر�

َاِكمُ 
ْ
Iقَاَل ا : ِJْيَْخ وPََْ وَاNْ�Oِيَل ِعنَْد الش�

ْ
ِي َشِهَد ال

�
Rا +Sَِحا ن� يَفِْسTَ الص�

َ
ِم أ

ْ
عِل

ْ
 ِ"َعْلَمَ َطالُِب َهَذا ال

  . َحِديٌث مُْسنَدٌ 
ست، نزد طالب علوم حديث بايد بداند كه تفسير صحابي كه زمانة نزول وحي را دريافته ا :ترجمه

ح�م�ه� امام بخاري و امام مسلم    .حديث مسند است   اهللا� ت�ع�ا�� م�ا ر�

  ...و غيره  1988تحت حديث  1/726و 3021تحت حديث  2/283: ستدرك حاكمم

ها در نماز را  يح شريف، به صراحت و وضاحت تمام، جايگاه بستن دستبنابرين اين حديث صح

  .متعين مي گرداند
ي� ر�   رحضرت وائل بن حج هصحابي ديگر رسول اكرم همچنين     _۲+ در حديث صحيح    ه� ع�نْ اهللا� ض�

   :كند روايت مي

قَمََة بِْن وَ 
ْ
نِيِه قَاَل َحد�عَنَا وdَِيٌع، َقْن مُوcَ بِْن ُقمTٍَْ، َقْن عَل

َ
يُْت ا�iِ�j َص�h : ائِِل بِْن ُحْجرٍ، َقْن أ

َ
رَأ

ةِ 
َ

ال  ِشمَاlِِ 1ِ الص�
َ

Gَ ُةِ  اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ وََضَع يَِمينَه� �Bَْت ال
َ

D .   
ي� ر�   حضرت وائل بن حجر :ترجمه  دست نماز، را ديدم كه در هرسول اهللا؛ فرمايد مي    ه� ع�نْ اهللا� ض�

  ← . گرفتند ده آنها را در زير ناف مينهاراست خويش را بر روي دست چپ خويش 



 

 _298+ 

                                                                                                         
   3959حديث  :مصنف ابن ابي شيبه

    1/267 :حاشية فيض الباري آ و  1/62: طوالع االنوار. راويان اين حديث همه ثقات اند

    3959حديث  3/323: و مصنف ابن ابي شيبه به تحقيق محمد عوامه

ي� ر�    عليامير المومنين فة چهارم اسالم حضرت خليو از     _۳+    :با سند حسن روايت است   ه� ع�نْ اهللا� ض�

Sِ ُجَحيْ 
َ
وَاm+، َقْن أ بُو مُعَاوِيَةَ، َقْن َقبِْد الر�ْ�َِن بِْن إِْسَحاَق، َقْن زِيَادِ بِْن زَيٍْد الس�

َ
عَنَا أ فَةَ، َقْن عrsَِ َحد�

 : قَاَل 
َ

ال َرِ مِْن ُسن�ةِ الص� �Bَْت ال
َ

D يِْدي
َ ْ
 األ

َ
Gَ يِْدي

َ ْ
  .ةِ وَْضُع األ

ي� ر�   حضرت علي :ترجمه سنت در نماز اينست كه دست را  بر روي دست در زير  ؛فرمود   ه� ع�نْ اهللا� ض�
  . ناف بگيرند

   3945حديث  1/391 :مصنف ابن ابي شيبه

    2/193 :عالء السننا و 756حديث : ابو داودو  1290حديث  3/94: و اوسط ابن منذر

    1364حديث 1/194 :جمع الفوائد :نيز آن را روايت نموده استرزين 

   .مي باشد هسنت رسول خدا حكماًچنانكه در اصول حديث مقرَّر است  و اين حديث

ي� ر� از حضرت ابو هريره و      _۴+    :است روايتنيز    ه� ع�نْ اهللا� ض�

Sِ هَُريْ 
َ
Sِ وَائٍِل، َقْن أ

َ
َْت الس� : َرةَ، قَاَل َقْن أ

َ
D َىBُْي

ْ
 ال

َ
Gَ 7َُْم

ْ
ْن يََضَع الر�ُجُل يََدهُ ا"

َ
ن�ِة أ ر�ةَ 1ِ ـمَِن الس�

ةِ 
َ

ال   .الص�
ي� ر� ره حضرت ابوهري :ترجمه سنت اينست كه انسان در نماز دست راست : مي فرمايد   ه� ع�ْنـاهللا� ض�

   .باالي دست چپ خود در زير ناف ببنددخود را بر 

   1291حديث 3/94: االوسط از ابن المنذر

  1098حديث  2/31: و سنن دارقطني 20/78: و التمهيد از ابن عبد البر

ي� ر� امام زيد بن علي زين العابدين نبيرة امير المومنين حضرت علي همچنين      _5+ ـند     ه� ع�نْ اهللا� ض� ـه س ب

ي� ر� علي  متصل از خود حضرت   : ندك روايت مي   ه� ع�نْ اهللا� ض�

 r ِGَ هِ عَن r عَن اَنِيهِ عَن َجد+ ِGَ اُهللا زَيُد بُن َwَِث: اَل قَ  مهُ نْ قَ ر 
َ

نْبِيَاءِ ٌث ال
َ ْ
ِق األ

َ
ْخال

َ
َصالةُ  ،ِمْن أ

ُمُه َعلَيِْهمُ  اهللاِ وَ 
َ

ُحوِر، وَ فَطارِ يَعِْجيُل اال: َسال ِخTُ الس�
َ
يُ  ، َوتَأ

ْ
َكِف ال

ْ
 ال

َ
Gَ 7َُْم

ْ
َكِف ا"

ْ
Bَْى وَْضُع ال

ةِ  � �Bَْت ال
َ

D.       
   ←حضرت زيد از پدر خويش علي زين العابدين و او نيز از پدر خويش امام حسين و او نيز :ترجمه
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ي� اهللا� ع�نْ��  پدر خويش امير المومنين علي از ض� ي� اهللا� ع�نْه�  روايت مي كند كه امير المومنين علي  ر� ض�  ؛فرمود  ر�

   :است سه چيز از اخالق پيغامبران

   ،يكي زود افطار كردن

  ، دوم دير سحري خوردن

  .و سوم در نماز، دست راست را باالي دست چپ در زير ناف نهادن

  .اردو ةرجمبا ت 200صفحة و  183ص: كتاب الصيام، باب االفطار :مسند االمام زيد

ي� ر�   همچنين از حضرت انس     _6+     :مرويست هخادم رسول اهللا   ه� ع�نْ اهللا� ض�

 
َ
َ عَن أ ق ا�jبُو�ة يَعِْجيُل مِ : قَاَل  ٍس ن

َ
ْخال

َ
ِخTُ  ن أ

ْ
ِفَْطار وَتَأ

ْ
  َك يَِمينِ  َك ضعُ وَ  وَ  الّسُحورِ  اإل

َ
Gَمَ  ِشـ ِ 1ِ  َك ال

َت 
َ

D ة
َ

ال �ة الص� �Bال.  
ي� ر�   حضرت انساز  :ترجمه  زود يكـي . است يسه چيز از اخالق پيغامبر روايت است؛   ه� ع�نْ اهللا� ض�

ـاف    ترا باالي دست چپ تن و دوم دير سحري خوردن و سوم، در نماز، دست راستكرد افطار ـر ن در زي

  .نهادن

   2/34: مختصر خالفيات بيهقي

ي� ر�   از حضرت انسو در روايت ديگري      _7+     :رويستچنين م   ه� ع�نْ اهللا� ض�

 َ  ثَ : قَاَل  ٍس عَن أن
َ

 خْ اَ  نْ مِ  ٌث ال
َ

ِ  ُل يْ جِ عْ يَ  ةِ و� بُ ا�j  قِ ال
ْ

َـ عُ ْض وَ  وَ  رِ وْ حُ الس�  Tُْ اخِ تَ  وَ  ارِ طَ فْ اال ُ  دِ ا"ْ
ْ

 7َ ْمـا"
َ

Gَ  
 
ْ
ْ  الةِ  الص� � ِ� Bَْ يُ ال

َ
D َت  � �Bةال.     

ي� ر�   حضرت انس :ترجمه افطار  زود يكي. است يسه چيز از اخالق پيغامبر ؛فرمايد مي  ه� ع�نْ اهللا� ض�

  . ت را باالي دست چپ در زير ناف نهادنو دوم دير سحري خوردن و سوم، در نماز، دست راس ،كردن

   32 و 2/31: قي في الرد علي البيهقيالجوهر الن

خود آورده كه نمايانگر صحت آن نزد  4/113 :ابن حزم ظاهري نيز اين روايت را جازماً در المحلي

  2/193: اعالء السنن. وي است

ي� ر�   از حضرت ابو هريره    _8+    :ستت ايانيز رو   ه� ع�نْ اهللا� ض�

بُو هَُريَْرةَ 
َ
ةِ : قَاَل أ � �Bَْت ال

َ
D ِة

َ
ال كُف+ 1ِ الص�

َ ْ
 األ

َ
Gَ +كُف

َ ْ
ْخُذ األ

َ
  .أ

  . دست راست را باالي دست چپ زير ناف در نماز  بايد گرفت :ترجمه

  ←   758حديث  1/175 :ابو داود
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ـد  ري نيز آن را جازماً روايت نموده است كه نمايانگر صحت آن نزابن حزم ظاه  .د وي مـي باش

     113/  4: المحلي

كبار  يكي از  اهللا� ت�ع�ا��  ر�ح�م�ه� از حضرت ابراهيم نخعي   اهللا� ت�ع�ا��  ر�ح�م�ه�  همچنين حضرت امام محمد    _9+

   :كند روايت ميتابعين 

 َBُْي
ْ
 يَِدهِ ال

َ
Gَ 7َُْم

ْ
ن�هُ َ�َن يََضُع يََدهُ ا"

َ
�ةِ قَاَل ُ�َم�دٌ َقْن إِبْرَاهِيمَ ا�jَخِ�+ ك �Bَْت ال

َ
D ُخُذ، وَهُوَ : ى

ْ
وَبِهِ نَأ

Sِ َحنِيفَةَ رَِ�َ اهللاُ َقنْهُ 
َ
  .قَوُْل أ

ح�م�ه�  امام محمد شيباني :ترجمه ح�م�ه�  از حضرت امام ابراهيم نخعي  اهللا� ت�ع�ا��  ر�  مـي  روايت   اهللا� ت�ع�ا��  ر�

  . گرفت الي دست چپ خود در زير ناف ميدست راست خود را با )در نماز( كند كه او

ح�م�ه�  و همچنين امام محمد همين طريقة ماست و همين طريقه، مذهب امام : فرمايد مي  اهللا� ت�ع�ا��  ر�

ح�م�ه�   ابو حنيفه   . باشد نيز مي  اهللا� ت�ع�ا��  ر�

   121حديث : روايت امام محمده امام ابو حنيفه بكتاب اآلثار 

اهللا�  ر�ح�م�ه�  از حضرت ابراهيم نَخعي  اهللا� ت�ع�ا��  ر�ح�م�ه�  امام بخاري، ابو بكر بن ابي شيبهاذ همچنين است    _10+

   :ت مي نمايدياروسند حسن به    ت�ع�ا�� 

ةِ : َقْن إِبْرَاهِيَم قَاَل  � �Bَْت ال
َ

D ِة
َ

ال  ِشمَاlِِ 1ِ الص�
َ

Gَ ُيََضُع يَِمينَه.   

ح�م�ه�  از حضرت ابراهيم نخعي :ترجمه ـاز، دسـت    گذارنماز: ست كه فرمودت ايارو  اهللا� ت�ع�ا��  ر� در نم

  . راست را بر روي دست چپ در زير ناف بگذارد

  2/192: حسن، كذا في اعالء السنن و اسناده 3939حديث  1/343 :مصنف ابن ابي شيبه

+12_    جح�م�ه�  لَز تابعيـاز حضرت ابو م ت ياروداد به اسناد صحيح  صحابه فتوي ميكه در زمان   اهللا� ت�ع�ا��  ر�

  :است

اَن قَاَل  اُج نُْن َحس� ُهُ قَاَل : َحج�
ْ

O
َ
وْ َسأ

َ
بَا ِ�ْلَزٍ، أ

َ
ُت : َسِمعُْت أ

ْ
يََضعُ بَاِطَن كَف+ يَِمينِهِ : كَيَْف يَْصنَُع؟ قَاَل : قُل

ْسفََل مَِن 
َ
 َظاهِرِ كَف+ ِشمَاlِِ وََ�ْعَلُهَا أ

َ
Gَ ِة� �Bال.   

   3942 حديث :هصنف ابن ابي شيبم

ح�م�ه�   لَزـگويد كه از حضرت ابو مج اج بن حسان ميحضرت حج :ترجمه   پرسيدم كه  اهللا� ت�ع�ا��  ر�

 را دو گذارده هر دست راست را باالي پشت دست چپ ؛خوان دستها را در نماز چگونه ببندد؟ وي گفت نماز

  ← . زير ناف بگذارد



 

 _301+ 
                                                                                                         

   1/126 :الجوهر النقي و 391و 1/390 :مصنف ابن ابي شيبه

   242/ 2 :اسناده صحيح: السنن و في معارف

 يَِدهِ در كتاب اآلثار دربارة روايت   اهللا� ت�ع�ا��  ر�ح�م�ه� امام محمد بن حسن شيباني     _۱۳+
َ

Gَ 7َُْم
ْ

يََضُع يََدهُ ا"
�ةِ  �Bَْت ال

َ
D َىBُْي

ْ
  : مي نگارد ال

Sِ حَ 
َ
  .  نِيفَةَ رَِ�َ اهللاُ َقنْهُ وَهُوَ قَوُْل أ

مي فرمايد كه دست راست بر باالي دست چپ در نماز در زير   اهللا� ت�ع�ا��  ر�ح�م�ه� يعني امام ابو حنيفه 
  .ناف نهاده شود

  . چاپ خديجه محمد كامل 75چاپ ابو الوفاء افغاني، و ص 322ص: كتاب اآلثار

  . نيز در احكام القرآن خود اين قول را نقل نموده است  اهللا� ت�ع�ا��  ر�ح�م�ه�  امام ابو جعفر طحاوي 

   1/185: احكام القرآن از امام طحاوي

و همچنين به سند صحيح . سفيان ثوري و اسحاق بن راهويه است حضرت اماممذهب و همين    _14+

  : از امام اسحاق بن راهويه روايت است كه

، وَ َوبِِه   : َوقَاَل إِْسَحاُق  ؛�ِْسَحاُق قَاَل ُسْفيَاُن ا��ْورِي�
َ

قْرَُب إِ�
َ
َِديِث، وَأ

ْ
Iقْوَى 1ِ ا

َ
ةِ أ � �Bَْت ال

َ
D

  . ا�Oوَاُضعِ 
   1291حديث  3/94: االوسط البن المنذر

و اسـحاق بـن   . سفيان ثوري و اسحاق بن راهويه اسـت  حضرت اماممذهب همين  و: ترجمه

ح�م�ه� راهويه  ـا��  ر� ـتگي   بستن دست: دمي گوي  اهللا� ت�ع� ها در زير ناف به اعتبار احاديث قويتر و به ادب و شكس

   .نزديكتر است

  1291حديث  3/94: و اوسط ابن المنذر 214 ةمسئل 2ج: ل از كوسج مروزيئكتاب المسا

   

 �+ �_�  
     

ـويش   گويند ها مي بعضي كه مردان در نماز دست هاي خويش را مشابه زنان بر روي سينة خ

�  و ابن خُزَيمه و استدالل مي كنند كه امام بخاري و امام ترمذي و امام ابو داودبگيرند  ح�م��� ٰ  ر� به اسناد   اهللا� ت�ع�ا��
   :كنند مي و سپس اين روايت را به استدالل پيش. روايت كرده اند هصحيح اين طريقه را از رسول اهللا

  ....) بن اسماعيل(لمؤم� ... 
َ
   ←ولِ سُ رَ  عَ مَ  ُت يْ ل� َص : قال جرٍ ن وائل بن حُ عَ  ابيهِ ن ، عَ يٍب عن �صم بن ُ�
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ُ  هُ دَ يَ  عَ َض وَ وَ ه  اهللاِ 
ْ

 7َ مْ ا"
َ

Gَ  َهِ دِ  ي  
ْ
 Bْ Jَ يُ ال

َ
Gَ هِ رِ دْ  َص.     

ي� اهللا� ع�نْه� از حضرت وائل بن حجر ... مل بن اسماعيل ؤم :ترجمه ض� كند كه حضرت  روايت مي    ر�
دست راست را بر دسـت چـپ    هنماز خواندم، و آنحضرت هل اهللامن با رسو: وائل بن حجر فرمود

   .رفتگ بر روي سينه اشخويش 

ح�م�ه� در اينباره بايد گفت كه اين ادعاء كذب محض بر امام بخاري و امام ترمذي  ٰ  م�ار� مي   اهللا� ت�ع�ا��

  . باشد، زيرا چنين روايتي در سراسر صحيح بخاري و جامع ترمذي شريف وجود ندارد

ٰ  ط امام ابو داود فق ح�م�ه� اهللا� ت�ع�ا�� تنها يك روايت مرسل را آورده اسـت، و   هاز فعل رسول اكرم   ر�

  . روايت مرسل نزد جمهور محدثين و همچنين نزد خود اين مدعيان قابل اعتبار نيست

عجب آنست كه روايتي را كه نزد خود اين اشخاص بي اعتبار است، چگونه در اينجا صحيحش 
  انند و آن را براي استدالل پيش مي آرند؟  مي خو

روايت مذكورة ابن خزيمه به شدت  ليتخريج نموده و 463حديث : ابن خزيمهاين حديث را ثانياً 
يكي از راويان آن، كتاب هاي خود  »ل بن اسماعيلمؤم«زيرا . ضعيف است و غير قابل استدالل مي باشد

  . ون حافظة خراب داشت احاديث را مختلط و منقلب مي گردانيدرا گم نموده از حافظه روايت مي كرد و چ

ٰ امام بخاري  ح�م�ه� اهللا� ت�ع�ا�� َ  رُ كَ نْ مُ : گويد مياو دربارة   ر�
ْ
Iـام   .ِث يْ دِ ا و معناي منكر الحديث را خود ام

ٰ بخاري  ح�م�ه� اهللا� ت�ع�ا��   : كند چنين بيان مي  ر�

ُ  اَل قَ 
ْ

 قُ  نْ مَ  ُ�� : �� ارِ خَ ا�
ْ
َ  رُ كَ نْ مُ  هِ يْ فِ  ُت ل

ْ
Iفَ ِث يْ دِ ا ، 

َ
ِ ال

َ
D هُ نْ قَ  ةُ ايَ وَ الر�  ل�.   

ـه روايـت    هر راوي اي كه درباريعني ه اش گفتم كه او منكر الحديث است، معنايش اينست ك

   2/202و   1/6 :الميزان. حالل نيستاز او  نردك

نه  »شاذ«روايت ( است،فتاده تر ا »شاذ«حتي از درجة روايت  اين روايت در اصطالح محدثينثالثاً 

ـقه شي اي را مخالف ساير  روايتي را مي »شاذ«زيرا ) .ستبلكه مردود اقابل قبول  گويند كه يك راوي ث

كنند، اما جز مؤمل بن اسماعيل كه  را ده ها راوي ثقه روايت مي مذكوراين روايت . روايت كندثقه راويان 

 « هيچ كس ديگري عبارت اضافي ،راوي ضعيف است
َ

Gَ را روايت نمـي  »شه اي سينوبر ر=    هِ رِ دْ  َص 

  . ه استدراسماعيل تنها كسي است كه اين عبارت اضافي را روايت ك د، بلكه مومل بنكن

ـاتش،   ـابق بنابرين با در نظرداشت حافظة خراب او و منكر الحديث بودن او و شاذ بودن رواي  مط

قابل قبول و مردود نا عيف و منكر و شاذ و اصول علم الحديث، اين روايت مومل بن اسماعيل، حديث ض

  .است
  



 

 _303+ 
ـد  بست راست خود به اين صورت محكم دمردان بند دست چپ خود را با   _۳+ گيرن

ـر  كه انگشت شصت و انگشت كوچك دست راست به د ور بند دست چپ و سه انگشت ديگر ب

  . دست چپ قرار داشته باشد روي ساعد

ـتان    .دست چپ خود بگذارند فقط كف دست راست خود را بر پشتو زنان  ـان انگش زن

   .و نه بند دست را محكم بگيرند كنندنخود را حلقه 

ـان   چنان در هنگام ركوع، مردان   _۴+ ـرين ايش خود را پائين كنند كه سر و پشت و س

فقط خود را خم نمايند بلكه  قدرليكن زنان نبايد خود را اين. رديگدر يك خط مستقيم قرار باهم برابر 

  . ن برسدشاند كه دست شان به زانوي كنپائين ازه اند آن

 مـي محكـم  در ركوع، مردان انگشتان دست خود را باز و جدا از هم بر روي زانو   _5+

  . ارندذدست خود را بر روي زانو بگ ،و زنان انگشتان خود را با هم پيوسته. گيرند

گيرند و زنان آرنج  ميدر ركوع، مردان آرنج هاي خود را از پهلوي خود دور و جدا   _6+

  . به پهلوي خود بچسپانندرا هاي خود 

ـود  اي خود و بازوهاي خود را از پهله شكم خود را از رانمردان در سجده   _۷+ وي خ

   )١(.نگهدارند و زنان آنها را با هم بچسپانند جدا

 هاي}ساعد{مردان در سجده آرنج هاي خود را از زمين بلند نگهدارند و زنان بازو  _۸+

     .خود را بر روي زمين پهن نمايند

     .يا ايستاده نگهدارند و زنان نپمردان در سجده هردو پاي خود را بر روي انگشتان   _۹+

                                                 
ن� رَُسوَل اهللاِ      (١)

َ
Sِ َحبِيٍب، أ

َ
يJَِْ تَُصل+يَاِن فَقَاَل   ه َقْن يَزِيَد بِْن أ

َ
 امْرَأ

َ
Gَ إِذَا َسَجْديُمَا فَُضم�ا نَعَْض : مَر�

يَْسْت 1ِ ذَلَِك 
َ
ةَ ل

َ
مَرْأ

ْ
رِْض فَإِن� ال

َ ْ
 األ

َ
   .َ�لر�ُجلِ  الل�ْحِم إِ�

ـه دو  ـگذشت از جائي مي هاز حضرت ابن ابي حبيب روايت است كه رسول اهللا :ترجمه ند ك

ـين    : به آنها فرمودند هآنحضرت. خواندند زن را ديدند كه نماز مي ـه زم ـدن را ب چون به سجده رفتيد ب

  . بچسپانيد، زيرا زن در اين مورد مانند مرد نيست

   3201 :سنن كبري بيهقي و 87حديث: مراسيل ابو داود

   775حديث 3/26 :السنن اعالءو  4054حديث : بيهقي السنن واآلثار فةمعرو 
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بر روي پاي چپ بنشينند و پاي راست را بر روي }نشسته{مردان در حال قعده  _۱۰+

  . انگشتان آن ايستاده نگهدارند

اي  گونهه هر دو پاي خود را از جانب راست خود بزنان بر روي سرين چپ خود بنشينند و 

   )١(.بر باالي ران چپ و ساق راست بر باالي ساق چپ قرار گيرد تيرون نمايند كه ران راسـب

ـداي   آنها. را ندارند اجازة قرائت با صداي بلند وقتيزنان در هيچ   _۱۱+ هميشه بايد با ص

     )٢(.قرائت كنند آهسته
                                                 

  .ها و بازوها را از پهلو دور بگيرند در حال سجده، شكم را از ران »مردان«و  ،است »زنان«اين حكم براي     (١)
  

  _ ت دارندزنان به اجماع امت در بسياري از مسائل نماز با مردان تفاو + )٢(

�+�_�  

ان را اعضاي ايشمرد و زن را مختلف از يكديگر خلق كرده و هر يكي    أبايد دانست كه خداوند 

و از اين جهت است كه حضرت سرور عالَم . مختلف و توانائي ها و استعدادهاي جداگانه عطا فرموده است

ـياي از  آخرين پيغمبر خدا اين حكمت الهي در تخليق انساني را  همحمد مصطفي در نظر داشته در بس
   .مسائل شرعي ميان زنان و مردان تفاوت گذارده اند

لذا صحابة كرام و به پيروي از ايشان، مجتهدين اهل سنت و جماعت مانند امام اعظم ابو حنيفه، 

ي� ر� امام مالك، امام شافعي، امام احمد بن حنبل و غيرهم  ـردان و  نيز بر وجود تفاوت بين نما  �� ع�نْ اهللا� ض� ز م
ها  ما در اينجا فقط چندي از اين تفاوت .ندا ودهنمتصريح نيز ها  بر بسياري از اين تفاوتشته و ازنان اجماع د

  :در ذيل درج مي كنيم، و از تفصيل صرف نظر مي نمائيم لامثطور ه را ب

  

�+ �_�  

  

ور عالَم محمد مصـطفي  براي مردان از ناف تا زير زانو است، اما حضرت سر »مقدار فرض ستر«    _۱+

قرار  }ستر{»عورت« زنان را ـ  اال چهره و دو دست تا بند دست و دو پا تا شتالنگ ـ سراسر بدن زنان  ه

  :  داده و فرموده اند

ةُ عَوْرَةٌ : َقْن َقبِْد اهللاِ، عَِن اiِ�j+ َص�h اُهللا عَلَيْهِ وََسل�َم، قَاَل 
َ
  ...  المَرْأ

  ←  .است}ستر{زن عورت: فرمودند هم محمد مصطفيحضرت سرور عالَ :ترجمه
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  1173 حديث :ترمذي شريف

نمازش اداء مي شود، با عذر بي كراهت و بي عذر با كراهت،   »اگر مردي سر برهنه نماز بخواند«    _۲+
  :در مورد نماز سر برهنة زنان صريحاً فرموده اند  هاما رسول اهللا

ن�هُ قَاَل  هعَِن اiِ�j+ ا هَ َقنْ اُهللا wَِ رَ  َقْن َ�ئَِشةَ 
َ
فَقْبَُل اهللاُ : ك

َ
 ِ�ِمَارٍ  ال

�
ةَ َحائٍِض إِال

َ
  .َصال

ي� ر� حضرت عايشه  :ترجمه ـع�نْ اهللا� ض� ـاز  : فرمودند هكند كه رسول اهللا روايت مي  اه� خداوند نم
   .هيچ زني را قبول نمي كند مگر آنكه چادر پوشيده باشد

   655 حديث: و سنن ابن ماجه 377 حديث: ترمذي و سنن  641 حديث :سنن ابو داود

   6223 حديث: و مصنف ابن ابي شيبه 25167 حديث: و مسند احمد

دربارة نماز زنان به صراحت  هرسول اهللاحضرت  ، امااستواجب  »نماز جماعت براي مردان«    _۳+

   :فرموده اند

مَرْ : قَاَل  ه، عَِن اiِ�j+ َقْن َقبِْد اهللاِ 
ْ
ةُ ال

َ
تِهَا 1ِ ُحْجَرتِهَاَصال

َ
فَْضُل مِْن َصال

َ
ةِ 1ِ بَيْتِهَا أ

َ
يُهَا وَ  أ

َ
1ِ  َصال

تِهَا 1ِ بَيْتِهَا
َ

فَْضُل مِْن َصال
َ
  . َ¡َْدِعهَا أ

ي� ر�   حضرت عبد اهللا :ترجمه     نماز زن كه در : فرمودند هرسول اهللاروايت مي كند كه    ه� ع�نْ اهللا� ض�

و آن نماز زن كه در پسخانة . آن نمازش است كه در بيرون اطاقش بخواند داخل اطاقش مي خواند بهتر از
  .اطاقش مي خواند بهتر از آن نمازش است كه در داخل اطاقش بخواند

  1690حديث: و صحيح ابن خزيمه 757حديث: و مستدرك حاكم 570حديث: ابو داود شريف

ـي� ر�   ايشة صديقهحضرت اُم المومنين ع را »تفاوت در جماعت«همين حكم      _4+ ـع�نْ  اهللا� ض� ـز از    اه� ني
  : روايت مي كند  ه رسول اهللا

ِ َ�  نْ قَ   : اَل قَ  ه اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ن� اَ  ةَ شَ ئ
َ

  ...  اءِ سَ الن+  ةِ اعَ  َ¢ ِ�  Tَْ خَ ال
ي� ر�  از حضرت عايشه :ترجمه هيچ خيري در : دفرمودن هروايت است كه رسول اهللا اه� ع�نْ  اهللا� ض�

  ...جماعت زنان نيست 

   9359 :طبراني و 25254و 24421 :مسند احمد

   242/ 4 :اعالء السننو  155/ 1 :و مجمع الزوائد

ي� ر�  حضرت بي بي عايشة صديقه بلكه     _5+   : در حديث ديگري مي فرمايد   اه� ع�نْ  اهللا� ض�

ِ َ�  نْ قَ  ن� رَُسوْ  :ةَ شَ ئ
َ
ْحَدَث الن+َساءُ لَمَنَ   ه َل اهللاِ لَوْ أ

َ
ى مَا أ

َ
مَْسِجَد كَمَا مُنِ رَأ

ْ
   ←عَْت نَِساءُ بَِ¥ عَهُن� ال
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ُت لِعَمَْرةَ : قَاَل  إِْ§َاثِيَل 

ْ
ْت : فَقُل

َ
مَْسِجَد؟ قَال

ْ
نَِساءُ بَِ¥ إِْ§َاثِيَل مُنِعَْن ال

َ
   .غَعَمْ : أ

ـا را از   آنچه را كه زنان بعد از وفات ايشان ايجاد كردند مي هاگر رسول اهللا :ترجمه ديدند، آنه
   . نمودند چنانكه زنان بني اسرايل از مسجد آمدن منع شده بودند مسجد منع ميآمدن به 

   1244حديث  4/261 :اعالء السنن و  676حديث  1/183 :مسلم شريف

آن را بر زنان امت خويش فرض قرار نداده  هفرض است، اما رسول اهللا »نماز جمعه بر مردان«    _6+
  :وارد استاند، چنانچه در احاديث صحيح 

رْبَعَةً : قَاَل  هعَِن اiِ�j+  َقْن َطارِِق بِْن ِشَهاٍب 
َ
 أ

�
 ُ�+ مُْسلٍِم 1ِ َ¢َاعٍَة إِال

َ
Gَ ُمُعَُة َحق» وَاِجٌب

ْ
: ا/

وْ َمرِيٌض 
َ
، أ «iِوْ َص

َ
ةٌ، أ

َ
وِ امْرَأ

َ
  .َقبٌْد َممْلُوٌك، أ

ـرت  هاز حضرت رسول اهللا :ترجمه ـد فرمود  ه روايت است كه آنحض ـه در   : ن ـاز جمع نم
  .، و بيمار، طفل»زن«غالم،  :چهار تن فرض است، مگرجماعت بر هر مسلمان 

   607حديث: و سنن صغري بيهقي 1062حديث: و مستدرك حاكم 1066حديث: ابوداود شريف

چنانكه  »باال مي برند مردان در هنگام آغاز نماز دست هاي خويش را تا گوش هاي خويش«    _۷+
به زنان حكم فرموده اند كه دست   هموجود است، اما رسول خدا  589حديث : شريف در صحيح مسلم

  :هاي خويش را فقط تا سينه باال كنند و بس

   ... :ِجئُْت ا�iِ�j َص�h اُهللا عَلَيْهِ وََسل�َم®َ: قَاَل   هُ َقنْ اُهللا wَِ رَ  َقْن وَائِِل بِْن ُحْجرٍ 
ةُ : اهللاُ عَلَيْهِ وََسل�مَ َص�h  فَقَاَل ِ° رَُسوُل اهللاِ 

َ
مَرْأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَا وَائُِل نَْن حُْجرٍ، إِذَا َصل�يَْت فَاجْعَْل يََديَْك ِحذَاءَ أ

ْعَُل يََدفْهَا ِحَذاءَ ثَْدفَيْهَا
َ

².   

ي� ر�  حجرحضرت وائل بن  :ترجمه : من فرمودنده ب  هكند كه رسول اهللا روايت مي  ه� ع�نْ اهللا� ض�

 دستن هايت باال كن، و ز هايت را تا مقابل گوش كردي، دست شروعچون به نماز ! حجرئل بن وااي 
  .تا سينه اش باال نمايدهاي خود را فقط 

    28 حديث 19/22 :معجم كبير طبراني 

ي� ر� را حضرت اُم درداء   هو شايد اين فرمان رسول خدا     _8+ ـال   اه� ع�نْ اهللا� ض� م يكي از زنان بزرگ و ع

ح�م�ه� اهللا� ت�ع�ا��  نانچه امام بخاريچشنيده دست ها را تا شانه باال مي كرد، صحابي  العينين خود  ةدر كتاب قر    ر�

ي� اهللا�  ع�نْه�ا از حضرت اُم درداء   51و  50حديث ض� ـاز دسـت    ر�  با سند صحيح روايت مي كند كه وي در نم

  ←   :تا شانه هاي خود باال مي كردفقط هاي خود را 
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ةِ َحْذوَ مَنِْكبَيْهَا: َقْن َقبِْد رَب+هِ بِْن ُسلَيْمَاَن بِْن ُقمTٍَْ قَاَل 

َ
ال م� ا�³رْدَاءِ تَْرفَُع يََدفْهَا 1ِ الص�

ُ
يُْت أ

َ
   .رَأ

   26 و 25: العينين برفع اليدين ةقر

 1508ديث ح: و مسلم شريف 645حديث : در بخاري شريف چنانكه »نماز مردان در جماعت«    _۹+

عبد اهللا حضرت وارد است بيست و پنج برابر بيشتر از نماز منفرد ثواب دارد، ولي دربارة نماز زنان در جماعت، 

ي� ر�  بن عمر فرزند حضرت عمر   : مي كندروايت  هاز رسول اكرم   م�اه� ع�نْ  اهللا� ض�

ـِع َص  :عَِن اiِ�j+ َص�h اُهللا عَلَيِْه وََسل�مَ  َقْن ابِْن ُقمَرَ   َصـالَتِهَا 1ِ ا/َْم
َ

Gَ ةُ وَْحَدهَا يَفُْضُل
َ
الَةُ المَرْأ

  .ِعْ¶ِيَن دَرََجةٍ  ِ�َمٍْس وَ 
ي� ر�  عبد اهللا بن عمر فرزند حضرت عمرحضرت  :ترجمه ـاه� ع�نْ  اهللا� ض� مي كند كه رسول روايت   م�

  .ب بيشتر داردزن، بيست و پنج برابر از نمازش در جماعت ثوا تنهائينماز : فرمودند هاكرم 

  13628حديث  13/497: سيوطيث از امام حاديجامع اال

  2/195: و التيسير شرح الجامع الصغير از عالمه مناوي

  : دربارة نماز زنان فرموده اند ه ثواب بزرگي دارد، اما رسول اهللا »نماز مردان در مساجد«     _۱۰+

م+ َسلَمََة، زَوِْج اiِ�j+ َص�h اهللاُ 
ُ
ـاِجِد : عَلَيِْه وََسل�َم، عَِن اiِ�j+ َص�h اُهللا عَلَيْهِ وََسل�َم قَاَل  َقْن أ َخTُْ مََس

  . الن+َساءِ قَعُْر نُيُوتِِهن� 
ي� ر�  هلَمـأُم سالمومنين ام  :ترجمه بهترين : فرمودند ه مي كند كه رسول اهللا روايت  اه� ع�نْ اهللا� ض�

  .ة ايشان استجايگاه نماز براي زنان، قعر خان

   1683حديث : صحيح ابن خزيمه

ي� ر�   ام سلَمهام المومنين ُحضرت و در حديث ديگري در مورد نماز زنان،     _۱۱+  از رسول اكرم  اه� ع�نْ  اهللا� ض�

  : مي كندروايت  ه

 قَ  ةمَ لَ سَ  م+ ن اُ عَ 
َ
ةِ 1ِ بَيْتِهَا َخTٌْ مِ  :هاهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ  :ْت ال

َ
مَرْأ

ْ
ةُ ال

َ
يُهَا َصال

َ
تِهَا 1ِ ُحْجَرتِهَا، وََصال

َ
ْن َصال

تِهَا 
َ

يُهَا 1ِ دَارِهَا َخTٌْ مِْن َصال
َ

تِهَا 1ِ دَارِهَا، وََصال
َ

  .  هَا1ِ مَْسِجِد قَوْمِ 1ِ ُحْجَرتِهَا َخTٌْ مِْن َصال
ـاقش اسـت و     : فرمودند هرسول خدا :ترجمه ـازش در ات ـر از نم نماز زن در پسخانه اش بهت

ر اتاقش بهتر از نمازش در خانه اش است و نمازش در خانه اش بهتر از نمازش در مسجد محله نمازش د
    . مي باشدش ا

   ←اسنادش: امام منذري بعد از تخريج آن مي نويسد  .512حديث : از منذري الترغيب و الترهيب
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  2/261: اعالء السنن و 9101حديث : طبرانيايضاً معجم اوسط  .است جيد

ي� ر�   مچنين از حضرت عبداهللا بن مسعوده    _۱۲+   :روايت استدر اين باره به سند صحيح    ه� ع�نْ اهللا� ض�

ن� َقبْدَ اهللاِ نَْن مَْسعُودٍ قَاَل 
َ
ةً : أ

َ
ةُ َصال

َ
َ َلTُْهُ، مَا َصل�ِت امْرَأ

َ
lِإ 

َ
ِي ال

�
Rوَا  ) �ةٍ قَط� خTًَْا لَهَا مِْن َص ) 3h َص  مُ ِ

َ
ال

  ... بَيْتِهَاتَُصل+يهَا 1ِ 
   .و رجاله رجال الصحيح 9471: المعجم الكبيررواه الطبراني في 

ي� ر�   حضرت عبداهللا بن مسعود :ترجمه ـودي سوگند به خدائي كه  : فرمود  ه� ع�ْنـاهللا� ض� ـز او   معب ج

  . ..مي خواند خانه اش آن نمازي نيست كه در  براي نماز زن، بهتر ازنمازي هيچ نيست، 

   .است صحيححديث رجال  آن و رجال 9471حديث : انيطبرمعجم كبير 

   4/262 :السنن اعالء و 155 /1 :مجمع الزوائدكذا في 

بگويند چنانكه امام   ُسبَْحاَن اهللاِ در نماز اين است كه  »سنت براي مردان در هنگام سهو امام«    _۱۳+

ح�م�ه� اهللا� ت�ع�ا�� بخاري    : روايت مي كند هاز رسول خدا    ر�

يَقُْل مَ 
ْ
ءٌ 1ِ َصالَتِهِ فَل ْºَ ُُسبَْحاَن اهللاِ : ْن نَابَه  ...  

   1234حديث : بخاري شريف

ـرد و   طور مثال در پشت امامي ه اما اگر زني ب ـ  مثالً شوهر يا پدر يا پسرش در خانه جماعت ك

ـ  زن در اين صورت اجازه ندارد تا مانند   ُسبَْحاَن اهللاِ مردان  زن به او اقتداء نمود و امام مرتكب سهوي شد 
   :ستيندر اين صورت ا هبگويد، بلكه فرمان رسول خدا 

   ...  إِغ�مَا ا�Oْصفِيُق لِلن+َساءِ :... َص�h اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ  فَقَاَل 

فرمودند؛ زنان در اين صورت، كف دست راست خود را بر پشـت دسـت    ه يعني رسول اهللا
  . سهو خود گردد چپ خود بزنند تا امام متوجه

   1234حديث : بخاري شريف

ـرين صـف     »صف اول را براي مردان بهترين جايگاه« ه رسول خدا    _۱۴+ ـد و آخ نماز قرار داده ان

ـا�� ز خوانده اند، چنانكه امام مسلم ايشان را بدترين صفوف نما ح�م�ه� اهللا� ت�ع� روايـت مـي     ه از رسول اهللا    ر�

  :كند

Sِ هَُريْرَ 
َ
و�لُهَا، وََ¼�هَا آِخرُهَا، : قَاَل رَُسوُل اهللاِ َص�h اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ : ةَ، قَاَل َقْن أ

َ
  َخTُْ ُصفُوِف الر+َجاِل أ

  ←  )440( - 132حديث : مسلم شريف؛ باب خير الصفوف



 

 _309+ 

                                                                                                         
ـد و     هاما برعكس آن رسول خدا  ـرار داده ان ـان ق بدترين صف زنان در نماز را اولين صف آن

ـلم   ،صف ايشان را آخرين صف آنها خوانده اند، چنانكه در ادامة همان حديث قبلي بهترين ـه� امام مس ح�م� ر�

  :روايت مي كند هاز رسول اهللا   اهللا� ت�ع�ا�� 

و�لُهَا... : قَاَل رَُسوُل اهللاِ َص�h اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ 
َ
  .وََخTُْ ُصفُوِف الن+َساءِ آِخرُهَا، وََ¼�هَا أ

صف  ف ايشان است و بدترينبهترين صف زنان آخرين ص رمودند؛ وف ه رسول اهللا :مهترج
  .  آنان صف اول ايشان است

چنانكه در احاديث صحيح وارد است ثوابي برابر با يـك   »نماز مردان در مسجد نبوي شريف«    _۱5+

  :صد هزار نماز منفرد را دارد

ن� رَُسوَل اهللاِ 
َ
Sِ هَُريَْرةَ، أ

َ
ـِف : َص�h اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم قَاَل  َقْن أ

ْ
ل
َ
فَْضُل ِمـْن أ

َ
ةٌ 1ِ مَْسِجِدي َهَذا أ

َ
َصال

َرَامَ 
ْ
Iمَْسِجَد ا

ْ
 ال

�
ةٍ فِيمَا ِسوَاهُ إِال

َ
   . َصال

  1404حديث : ابن ماجة شريف

ـان در   ه ليكن رسول اهللا   ـاز ايش  ثواب نماز زنان در خانة ايشان را به درجه ها حتي از ثواب نم
امام ابن خزيمه و امام ابن مسجد نبوي شريف بيشتر قرار داده است، چنانكه حضرت امام احمد بن حنبل، 

� حبان  ح�م���   : روايت مي كنند   اهللا� ت�ع�ا��  ر�

اِعدِ  Sِ ُ�َيٍْد الس�
َ
ةِ أ

َ
م+ ُ�َيٍْد امْرَأ

ُ
، َقْن َقم�تِهِ أ نَْصارِي+

َ ْ
غ�هَا َجاءَِت ا�jـ�iِ َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن ُسوَيٍْد األ

َ
، ك ي+

ْت 
َ
ةَ مَعََك، : َص�h اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ فَقَال

َ
ال ِحب� الص�

ُ
  يَا رَُسوَل اهللاِ، إِ¿+ أ

تِِك 1ِ ُحْجَرتِـِك :  قَاَل 
َ

تُِك 1ِ بَيْتِِك َخTٌْ لَِك مِْن َصـال
َ

ةَ مَِ�، وََصال
َ

ال ِب+Jَ الص�
ُ

D ن�ِك
َ
، قَْد عَلِمُْت ك

تِِك 1ِ مَْسِجدِ 
َ

تُِك 1ِ دَارِِك َخTٌْ لَِك مِْن َصال
َ

تِِك 1ِ دَارِِك، وََصال
َ

تُِك 1ِ ُحْجَرتِِك َخTٌْ مِْن َصال
َ

قَوْمِِك،  وََصال
تِِك 1ِ 

َ
تُِك 1ِ مَْسِجِد قَوْمِِك َخTٌْ لَِك مِْن َصال

َ
مَرَْت فَبُِ¥َ لَهَا مَْسِجدٌ : قَاَل  ْسِجِدي، مَ  وََصال

َ
ءٍ  فَأ ْºَ Àَْق

َ
1ِ أ

 �Áفِيهِ َح +sنَْت تَُصÂََْظلَِمهِ، ف
َ
قِيَِت اَهللا عَز� وََجل� مِْن بَيْتِهَا وَأ

َ
  .ل

من !  ه آمد و گفت، يا رسول اهللا ه ساعدي نزد رسول اهللا حميد وَباخانم أُم حميد  :ترجمه

  : فرمودند هآنحضرت . دوست دارم تا در پشت شما نماز بخوانمبسيار 

نمازت در اتاقت  من مي دانم كه نماز در پشت مرا دوست داري، اما نمازت در پسخانه ات بهتر از
 محله است، و نمازت در اتاقت بهتر از نمازت در خانه ات است، و نمازت در خانه ات بهتر از نمازت در مسجد

  ← .»ستبهتر از نمازت در مسجد من ا«ات است، و نمازت در مسجد محله ات 
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ـرين آن،  أُم حميدحضرت   با شنيدن اين فرمان نبوي، در گوشه ترين جاي خانة خود و تاريك ت

  .نمود و تا هنگام وفات در همانجا نماز مي خواند اهيمنمازخانه اي براي خود 

   1689حديث : و صحيح ابن خزيمه 27090حديث : مسند احمد

   510حديث : منذرياز  الترهيب و الترغيب و 2217حديث : و صحيح ابن حبان

نيز هميشه يا خود امامت مي فرمودند   هشرط است، و رسول اهللا  »مرد بودن در امامت نماز«     _۱6+
 حضرت علـي  ولي در مورد زنان صريحاً از خليفة چهارم اسالم. و يا يكي از مردان را امام مقرر مي نمودند

ي� ر�    :روايت است   ه� ع�نْ اهللا� ض�

 
َ

  م� ؤُ  تَ ال
ْ
ي� ر�   حضرت علي :ترجمه  .رأةُ مَ ال   .  زن امامت نكند: فرمود    ه� ع�نْ اهللا� ض�

    4994 :مصنف ابن ابي شيبهو   86/ 1 :نة مالكمدو

  . نه ثقات و اسناد آن صحيح استرجال روايت مدومي فرمايد؛ عالمه ظفر احمد تهانوي 

    243/ 4 :اعالء السنن

ـد  تا در هنگام سجده، بطن را از رانبراي مردان سنت است «     _۱7+ ـه در   »ها دور نگهدارن چنانك

ح�م�ه� سنن كبري امام بيهقي  ٰ  ر�    :مرويست  اهللا� ت�ع�ا��
ةِ رَُسوِل اهللاِ َص�h اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ قَاَل  

َ
Sِ ُ�َيٍْد 1ِ ِصفَِة َصال

َ
وَ�ِذَا َسَجَد فَر�َج نJََْ فَِخَذيْهِ َلTَْ : َقْن أ

ءٍ مِْن فَِخَذيْهِ حَ  ْºَ 
َ

Gَ ُ2712حديث : سنن كبري بيهقي .امٍِل نَْطنَه   

   :ها بهم بچسپانند زنان را حكم داده اند تا در نماز، بطن خويش را با ران هاما رسول اهللا 
ن� رَُسوَل اهللاِ 

َ
Sِ َحبِيٍب، أ

َ
يJَِْ تَُصل+يَاِن فَقَا هَقْن يَزِيَد بِْن أ

َ
 امْرَأ

َ
Gَنَعَْض الل�ْحِم  إِذَا َسَجْديُمَا فَُضم�ا: َل مَر�

رِْض 
َ ْ
 األ

َ
يَْسْت 1ِ ذَلَِك  إِ�

َ
ةَ ل

َ
مَرْأ

ْ
   .َ�لر�ُجلِ  فَإِن� ال

ـه دو ـگذشت از جائي مي هاز حضرت ابن ابي حبيب روايت است كه رسول اهللا :ترجمه  ند ك

ـين    چون : به آنها فرمودند هآنحضرت. ن ديدندماز خوانددر حال نزن را  ـه زم ـدن را ب به سجده رفتيد ب

    . زيرا زن در اين مورد مانند مرد نيست بچسپانيد،

    3201حديث : و سنن كبري بيهقي 87حديث : مراسيل ابي داود

   775حديث 3/26 :اعالء السننو  4054 حديث :اآلثار السنن و فةو معر

ـه  نه تنها نزد همة است، اما مطابق اصول حديث مرسل گرچه اين حديث  فقهاء و محدثين، بلك

ي� ر�   شافعيحتي مطابق اصول امام  ح�م�ه�   چنانكه حافظ ابن حجر، نيز حجت استنزد او    ه� ع�نْ اهللا� ض� ٰ  ر�   ←بر  اهللا� ت�ع�ا��
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   3/26 :اعالء السنن. آن تصريح كرده است

ـر آن  اين است كه پاي راست را ايستاده و پاي چپ را خ »سنت براي مردان در قعده«    _۱8+ وابانيده ب

ح�م�ه� بنشينند، چنانكه امام بخاري  ٰ  ر� ي� ر�   بن عمراز حضرت عبد اهللا   اهللا� ت�ع�ا��    :روايت مي كند   اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�
ْن يَنِْصَب رِْجلََك ا"ُم7َْ وَتَثِْ¥َ اليُ : نُْن ُقمََر، وَقَاَل  فَنَهَاِ¿ َقبُْد اهللاِ 

َ
الَةِ أ   .Bَْىإِغ�مَا ُسن�ةُ الص�

  827حديث : بخاري شريف

ح�م�ه�  حنيفه حضرت امام اعظم ابواما سنت قعده در مورد زنان تفاوت دارد، چنانكه  ٰ  ر� با سندي  اهللا� ت�ع�ا��

َسلَةُ ا�Rهَب«كه آن را در اصطالح محدثين 
ْ
ي� ر�   اهللا بن عمر عبدحضرت مي نامند از خود  »َسل    اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

  :دروايت مي نماي

ن�هُ ُسئَِل  قَْن نَافٍِع، عَِن ابِْن ُقمََر رَِ�َ اهللاُ َحنِيْفََة اَبُوْ 
َ
 َقهِْد : َقنْهُمَا، ك

َ
Gَ Jَ+كَيَْف كُن� الن+َساُء يَُصل

ْن Äَْتَفِزْنَ  قَاَل  ؟ه رَُسوِل اهللاِ 
َ
مِرَْن أ

ُ
   .كُن� فÅَََب�عَْن، عُم� أ

  1/400: لمسانيد امام اعظمو جامع ا 37حديث : مسند االمام االعظم

ح�م�ه�   حضرت امام اعظم ابوحنيفه :ترجمه ٰ  ر� ي�  ر�  اهللا بن عمر از نافع و او از حضرت عبد  اهللا� ت�ع�ا��   اهللا� ض�

ي� ر�   كند كه از حضرت عبداهللا بن عمر روايت مي   اه�م� ع�نْ   پرسيدند كه زنان در زمان رسول اهللا   اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

ي� ر� اهللا بن عمر  حضرت عبد. خواندند ماز ميچگونه ن ه چهار زنان در ابتداي اسالم : فرمود   اه�م� ع�نْ  اهللا� ض�

ـند، سپس  زانو مي   . كنند را از يكسو بيرون يشحكم شد بر روي سرين نشسته پاهاي خوبه آنها نشست

    776حديث  3/27: هذا اسناد صحيح  :قال في اعالء السنن و جامع المسانيد

ي� ر�  باسحضرت عبد اهللا بن عترجمان القرآن و     _19+   :نيز در اين مورد حكم مي نمايد   اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

ةِ، فَقَاَل  مانهُ عَ  اهللاُ  wَِ رَ عَِن ابِْن َقب�اٍس 
َ
مَرْأ

ْ
ةِ ال

َ
ن�هُ ُسئَِل َقْن َصال

َ
ْ : ك

َ
Dَْتَِمُع و

َ
   .رُ ـفِ ـتَ ـ²

ي� ر�  باساز حضرت عبد اهللا بن ع :ترجمه ـع�نْ   اهللا�  ض� ـاز بخ     اه�م� ـه نم ـه زن چگون ـد؟  واپرسيدند ك ن

ي� ر�  باسحضرت عبد اهللا بن ع از  اشسته پاهاي خود ربر سرين ن زن خود را جمع نمايد و: فرمود   اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

    2778 ديثح: مصنف ابن ابي شيبه .يك سو بيرون كند

در  چنانكه ،»ها از هم و از شكم دور نگهدارندبراي مردان اينست تا در وقت سجده رانسنت «    _20+

ح�م�ه� سنن كبري امام بيهقي  ٰ  ر�    :مرويست  اهللا� ت�ع�ا��
ةِ رَُسوِل اهللاِ َص�h اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ قَاَل  

َ
Sِ ُ�َيٍْد 1ِ ِصفَِة َصال

َ
وَ�ِذَا َسَجَد فَر�َج نJََْ فَِخَذيْهِ َلTَْ : َقْن أ

ءٍ مِْن فَِخَذيْهِ َحامٍِل نَْطنَهُ  ْºَ 
َ

Gَ.  ←  
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  هاي خود را از هم هنگامي كه مرد سجده كند، ران: فرمودند ه حضرت رسول اهللا...  :ترجمه

  2712حديث : سنن كبري بيهقي. دور نگهدارد بدون آنكه شكم خود را بر رانها نهاده باشد

ـين چنا  _16+چنانكه در حديث   ه ولي حضرت رسول اهللا ـة   گذشت، و همچن ـه از خليف نچ

ي� ر� چهارم اسالم امير المومنين حضرت علي  روايت است زنان را حكم يافته اند تا در نماز، بطـن    ه� ع�نْ   اهللا� ض�

   :ها بهم بچسپانند خويش را با ران
r عَ  ِGَ رَ  ن َwِ  ُِت دَ جَ ا سَ ذَ اِ : اَل قَ  اهُ َض رْ اَ  وَ  نهُ عَ  اهللا  

ْ
 فَ  رأةُ مَ ال

ْ
   .بِبَْطنِهَا اهَ فْ ذَ خْ فَ  مْ ِض Oُِ  وَ  زْ فِ حْ تَ ل

ي� ر� حضرت علي  :ترجمه بايد بر سرين نشسته  ،خواندمي كه زن نماز  هنگامي: فرمود   ه� ع�نْ   اهللا� ض�
  . بچسپاند شكم خود ههاي خود را ب پاهاي خود را از يك سو بيرون كند و ران

ـنن  و 2778حديث  :مصنف ابن ابي شيبهو . 5072حديث: مصنف عبد الرزاق  3/30: اعالء الس

  .بِبَْطنَِهابدون لفظ   776حديث 

اين است كه دستان خود را در نماز از بدن دور نگهدارند، چنانكه  »سنت در سجده براي مردان«    _۲۱+

ح�م�ه�  امام نسائي ٰ  ر�   : روايت مي كند  اهللا� ت�ع�ا��

ن� ا�iِ�j  :َقْن مَيْمُونَةَ 
َ
َْت يََديْهِ مَر�ْت  َ�َن إِذَا َسَجَد َجاَ� يََديْهِ، ه أ

َ
D ْن يَمُر�

َ
رَادَْت أ

َ
ن� نَهْمَةً أ

َ
 .َح�Á لَوْ أ

   1109حديث : سنن نسائي

ـر  ولي زنان در مورد طريقة قعده و سجده چنانكه  ـي� ر�  حضرت عبد اهللا بـن عم ـع�نْ   اهللا� ض� در    اه�م�

  :حديث ديگري روايت مي كند دستور يافته اند

 : هقَاَل رَُسوُل اهللاِ : مََر قَاَل َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن قُ 
َ

Gَ ةِ وََضعَْت فَِخَذَها
َ

ال ةُ 1ِ الص�
َ
مَرْأ

ْ
إِذَا َجلََسِت ال

ْسÅَِ َما يَُكوُن لََها، وَ�ِن� اَهللا يَعَا
َ
َصَقْت نَْطنََها 1ِ فَِخَذفَْها َكأ

ْ
ل
َ
ْخرَى، وَ�ِذَا َسَجَدْت أ

ُ ْ
ـا فَِخِذَها األ َْه

َ
ـُر إِ"  فَنُْظ

َ
�

¿+ قَْد َلَفرُْت لََها: ُل وَيَُقو
َ
ْشِهُدُكمْ ك

ُ
ئَِكÉِ أ

َ
     .يَا َمال

ي� ر� از حضرت عبد اهللا بن عمر  :ترجمه ـع�نْ   اهللا� ض� ـول اهللا   اه�م� ـد  هروايت است كه رس :  فرمودن

هاي خود را بهم بچسپاند، و چون به سجده رود، شكم خود را طوري بر ران  ون زن در نماز بنشيند، رانچ

ـما  ! اي فرشتگانم: گويد سوي او ديده ميه ب  أ زيرا اهللا. اند كه با سترترين حالت وي باشدخود بچسپ ش

  . من اين زن را بخشيدم ؛گواه باشيد

  2/631: والكامل ابن عدي  3199حديث: و سنن كبري بيهقي 20203حديث 7/549 :كنز العمال

  ←شاهد كه باال ه درمذكورت احاديث ياما با موجود ،گرچه اين حديث شريف سنداً ضعيف است
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  . گردد ناد ميـ، قابل استندثبوت آن ا

    778 حديث 3/33 :اعالء السنن

و ثانياً مذاهب امامان چهارگانة اهل سنت و جماعت، موافق اين حديث شريف مي باشد، بنابرين 

ـديث   ،»هر حديثي كه مجتهد بر آن استدالل كند، نزد وي صحيح است«مطابق اصول حديث،  اين ح
  .قابل استدالل است

  

�+ �_�  

  

غير و به نام فرقة پيدا شده اند نو آخر زمان عصر فتنه و شر كه در اين  ه هاي گمراهقفربعضي از 

نماز گويند كه  ميمشهور اند ... مقلدين، فرقة اهل حديث، فرقة سلفي، فرقة وهابي، فرقة المذهب و غيره 
ره در فوق چشم مي پوشانند و با وجود احكام صريح و از همة احاديث مذكويكسان است و زنان و مردان 

   :فرموده اند ه كه رسول اهللاواضح شرعي، از هواي نفساني خود قياس باطل مي آورند 

َصs+  َصل�وا
ُ
فْتُمُوÊِ أ

َ
   .كَمَا رَأ

    631حديث: شريف بخاري .ديديد كه مرا هبه همانگونيعني نماز بخوانيد 

ـرا  «: فرموده اند  ه رسول اهللاند كه چون و با اين قياس باطل مي گوي به همانگونه اي كه م

و بايد به  مي شوند »همانگونه اي كه مرا ديديد«لذا مردان و زنان همه شامل حكم  ،»ديديد نماز بخوانيد

  .يك شكل نماز بخوانند

در جواب بايد گفت كه اينكار قياس در موجوديت نص است، و اولين كسي كه در معرض نص 
ـرآن و    گمراهاكرد ابليس بود، پس اكنون سوال در اينجاست؛ اين  قياس ـواي ق ني كه به بانگ دهـل دع

ـديث را پـس    ،حديث را دارند چرا در اينجا دنباله روي ابليس را اختيار كرده اند و نصوص صريح قرآن و ح

  ؟ خته اندپشت اندا

اين حكم را به حضرت  هرسول خدا ،خود همين روايت موجود استمتن همانگونه كه در ثانياً 

ي� ر� و همراهانش  ثرويح بنمالك  مي  را  ه در آنجا حاضر بودند و نماز خواندن رسول اهللا كه  �� ع�نْ   اهللا� ض�

ي� ر�   ثرويح بنمالك حضرت . بودند ارشاد فرمودند »مردان جوان همسال« ديدند و همگان خود   ه� ع�نْ   اهللا� ض�

  ←: در همين روايت مي فرمايد
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ْنُ 

َ
   .مُتَقَارِبُونَ  َشبَبَةٌ  وَ:

    631حديث: شريف بخاري. و ما مردان جوان همسال بوديم :ترجمه

همانگونه اي كه «فرضاً مطابق قياس باطل اين گمراهان، خواندن نماز را مشروط به حكم  اگرثالثاً 

وانَد، زيرا جز صحابة بگردانيم، الزمة آن اينست كه جز صحابة كرام هيچ كس ديگري نماز نخ »مرا ديديد

   .»را نديده استه هيچ كس ديگري نماز خواندن رسول خدا «كرام 

 براي زنان و مردان عام بدانيمفرضاً برحسب قياس باطل اين گمراهان اين روايت را رابعاً اگر بازهم 
حاديث صحيحه در اپس آنها در مورد اين امر چه خواهند گفت كه ، و نماز زنان و مردان را يكسان بگردانيم

از اين به خواندند، پس آيا زنان نيز  عمامه نماز ميكاله و را ديدند كه با  هكه مردم آنحضرت ثابت است
  بسر نموده نماز بخوانند؟  عمامهبعد كاله و 

ـفيدي  در نماز  را در حالي هدر احاديث صحيحه ثابت است كه مردم آنحضرتو  ديدند كه س

ـا را  سفيدي نماز بخوانند كه مردم  حاال چنانس آيا زنان نيز شد، پ ده ميمشاهزير بغل ايشان  زير بغل آنه
  ند؟ مشاهده كن

ـة   ه ثابت است كه آنحضرت هدر احاديث صحيحه از رسول خداو  بر منبر باال رفته خطب

  و غيره را بدهند؟ ماز جمعه جمعه را مي دادند، پس آيا حاال زنان بر منبر باال رفته خطبة ن

جلو صف اول ايستاده نمازهاي جمعه و پنج   هحيحه ثابت است كه رسول اهللا و از احاديث ص

 ها ايستاده در نماز در پيشروي همه صف بعدپس آيا زنان نيز از اين به  ،فرمودند را امامت ميوقته و عيدين 

  را امامت كنند؟ هاي جمعه و پنج وقته و عيدين، مردم 

روزانه در سه نماز با صداي بلند قرائت مي   ه در احاديث صحيحه ثابت است كه رسول اهللاو 

  فرمودند، پس آيا زنان از اين به بعد با صداي جهري قرائت كنند؟ 

ـد،   يك ه كه رسول اهللا مي توان قياس كرددر احاديث صحيحه و  ـاز خواندن بار با سر برهنه نم

ح�ْو  ... غيره و غيرهسر برهنه نماز بخوانند؟ و با پس آيا اكنون زنان  � ال� � ب   ة� ل� و� ال� ق�و�   ! اهللا اال�

ـة   س ايادي ابليسي چونو وساوهاي شيطاني  خداوند ما و همة مسلمانان را از اين گمراهي فرق

ـدارد غير مقلدين و فرقة اهل حديث و فرقة سلفي و فرقة وهابي و فرقة المذهب و غيره  . در پناه خود نگه

  .آمين

�+�_�  
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  _ مدرك، مسبوق و الحق كيست +

�+�_�  

  

  _ ِرکْمُد  +

�+�_�  

 مي »مدرِك« او را، پشت امام بخواند، نماز را نمازتا آخر نماز شروع كه از  كسي :»ِرکْمُد«

  . گويند موتم نيز مي همچنين او را مقتدي و. گويند

  

ـبوق  + سم _  

�+�_�  

  در از جماعت يا بيشترش خوانده شده باشد،عت نمكه بعد از آنكه يك رك كسي :»مَسبُوق«

.گويند مي »مسبوق«شريك شود، او را  جماعت

 )١(
  

  

  _ �ِحق  +

�+�_�  

ـات    كسي :»�ِحق« ـام ركع كه در جماعت پشت امام شريك باشد و بعد از شركت در جماعت، تم

 يا اينكه در  ،كه در نماز خوابش برده بود سببفاسد شود، چه به اين آن نمازش يا بعضي از ركعات 

 »الحق« ، او راه بوددآمرورت غسل برايش پيش و يا در داخل نماز ض ه بود،وضو شد اخل نماز بيد

.گويند مي

)٢(
   

                                                 
   .اين جلد درج است  400در صفحة   »مسبوق«حكام ا   )١(

   .اين جلد درج است  400در صفحة   »الحق«حكام ا   )٢(
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  ل مربوط فرايض و واجبات نمازئبعضي مسا

� +�_�  

 مقتدي قرائت. دكن يايت مكفنيز قرائت امام از طرف مقتديان )١(.كند قرائت نمي »مدرِك« :۱مسئله

     )٢(.ف مكروه استاحناپشت امام نزد  در

                                                 
ـده   سي را ميچنانكه گذشت ك :»مدرِك«    (١) گويند كه از آغاز نماز تا آخر آن، نماز را پشت امام خوان

   .شدبا
   .خلفاي راشدين و ساير بزرگان صحابه آن را منع نموده اند ،ه رسول اقدس ،قرآن مجيدزيرا     )٢(

� : خداوند متعال مي فرمايد   _�+ ع�ْوا�� ت�ْوا  و� ا	ذ�ا ق�ر	ئ� الْق�ْرآن� ف�اْست�م	   204سورة اعراف آية   .و
 ا
نْص�

  .ش بدهيد و خاموش باشيديعني هنگامي كه قرآن خوانده مي شود، شما به آن گو

مردم بايد خاموش بوده به  اين آيت شريف به وضوح بيان مي دارد كه هنگام قرائت قرآن مجيد
در هنگامي وش دادن به قرآن مجيد را بر مردم و گ بودن آن گوش بدهند و لذا اين آيت شريف، خاموش

  .واجب گردانيده استكه امام قرائت مي كند 

 َ	 وْ مُ  ِبْ اَ  نْ قَ   _�+
َ ْ
 وْ فُ رْ مَ  �
 رِ عَ شْ  اال

ً
 رَ ا قَ ذَ اِ  وَ : 

َ
   .واتُ ِص انْ فَ ) امُ مَ االِ ( أ

ي� ر� حضرت ابو موسي اشعري  نْ اهللا� ض� ـد  ه كند كه حضرت رسول خدا روايت مي  ه� ع� : فرمودن

  .كند، شما خاموش باشيد كه امام قرائت مي هنگامي

   1043حديث   4/57: اعالء السننو  1/184 :مسلم شريف

ن�هُ قَاَل ، َقْن َجابِرِ بِْن َقبْدِ اهللاِ، عَِن ا��ِ�
 َص�� اهللاُ عَلَيْهِ وََسل�مَ   _�+
َ
عَةً : ك

ْ
قُرْآِن ، مَْن َص�� رَ*

ْ
م
 ال

ُ
 فِيهَا بِأ

ْ
، فَلَمْ فَقْرَأ

ِمَامِ 
ْ

 وَرَاءَ اإل
�

  . فَلَمْ يَُصل
 إِال
ي� ر� حضرت جابر بن عبد اهللا  :ترجمه كسي  هر: فرمودند ه ؛ رسول اهللاروايت مي كند  ه� ع�نْ اهللا� ض�

  .نماز خوانده و سورة فاتحه را در آن نخواند، او گويا نماز نخوانده است، مگر آنكه مقتدي باشد

  1300حديث  1/218: طحاويامام شرح معاني اآلثار 

   .   بنگريد 418 را در صفحةاين مسئله تفصيل داليل 
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ـوقمس«براي  :۲مسئله ب«

و فوت كه از ا نماز يك يا دو ركعت}قرائت{ايجه فرض است كه ب )١(

  . قرائت كند}آخر نماز خود ركعتيك يا دو در {شده

ـه     كه مقتدي پشت سر امام نماز مي خالصه اينكه هنگامي :۳مسئله ـد، البت خواند، نبايد قرائـت كن

ـات  خود چونكه امام نداشـ  ةهاي فوت شد در ركعت}بعد از ختم نماز امام{مسبوق ت، در آن ركع

  .بايد قرائت كند

  
�+ �_�  

   
گذار نماز اگر. هاي نمازگذار بيشتر از نيم گز بلندتر باشد سجده كردن نبايد از جاي قدم جاي :۴مسئله

}ذراع{نيم گزسجده كرد كه بيشتر از  جائي بر
ست، سجده صحيح نخواهد ااي پايش بلندتر از ج)٢(

  . بود

مثالً تعداد مردم در جماعت كثير . اينكار جايز خواهد بود ،البته در صورت پيشĤمد ضرورت

ر اين دكردن شان بر زمين ممكن نمي باشد،  هنزديك ايستاده اند كه سجدبهم است و مردم آنقدر 

 ،دنماي كه بر پشتش سجده مي كسي  كه شرطيه ب. صورت سجده بر پشت نمازگذاران جايز است

  . خواند بخواند كه اين شخص سجده كننده مي همان نمازي را

ـز واجـب    عالوه بر تكبيين، در نماز عيد :5مسئله ـر ني رهاي هميشگي نماز، گفتن شش تكبير ديگ

  . است

                                                 
ـد،  آن خوانده شده باز كه بعد از آنكه يك ركعت نماز يا بيشتر يند مي گورا كسي  :»مسبوق«    )١( اش

  .در جماعت شريك شودآمده 
ـاً    يك گز يا ذراع شرعي    )٢( ـد، تقريب به تصريح حضرت موالنا سعيد احمد پالنپوري، مفتي اعظم هن

  . استسانتي متر  46معادل

    1/153: و فتاوي دار العلوم ديوبند 5/31: مسايل وضو

  . خواهد بود سانتيمتر 23نيم گز معادل برين بنا
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 ،ت تا در هر دو ركعت نماز فرض صبحاسبرايش واجب  ،كند كه در نماز امامت مي كسي :6مسئله

ـه  }وقـت {چه آنها را ادائـي }فتنشام و خُ{نماز مغرب و عشاء نخستدر دو ركعت  ـد و چ  بخوان

قرائت  ا صداي بلندـو در نماز وتر در ماه رمضان ب ،نماز تراويح رد ،نماز عيدين ،قضائي، در نماز جمعه

  . كند

اولي و در دو ركعت  ،در دو ركعت نماز فرض صبح ،خواند نماز مي}منفرد{كه تنها كسي :۷مسئله

    .}خُفيه{قرائت كند يا با صداي آهسته با صداي بلندكه  ستختار ام، نماز مغرب و عشاء

ـنود كه صدايش را شخص ديگـ  نين نوشته اندصداي بلند را فقهاء چ حد ـد  و  .ري بش ح

ـري   ،را چنين نوشته اند كه خودش صداي خود را بشنود}خُفيه{صداي آهسته ولي شخص ديگ

   .نشنود

ن در يهمچن عصر، و هاي نماز فرض ظهر و ركعت مبر امام و منفرد واجب است تا در تما :۸مسئله

  . دنآهسته قرائت كنفيه و خُبا صداي }خفتن شام و{هاي آخر نماز فرض مغرب و عشاء ركعت

هاي  ت كند و در نمازقرائآن  دربا صداي آهسته  ،دخوان كسي در طول روز نماز نفل مي اگر :۹مسئله

  . نفل شب، اختيار دارد كه با صداي بلند قرائت كند يا با صداي آهسته

در ايـن   ،ا در روز بخواندمغرب و عشاء ر ،خواهد قضاي نماز صبح اگر شخص منفرد مي :۱۰مسئله

  . آهسته بخواند صورت بر او واجب است تا آنها را نيز با صداي

ـد  ار دارد كه با صداي بلنديخواند، در اين صورت اخت اگر قضاي آنها را در شب مي و  بخوان

  . آهستهبا صداي يا 

ـا عشـ    فراموش}امامييا {كسي اگر :۱۱مسئله ـرب ي ـد از   اءكرد كه در ركعت اول و دوم نماز مغ بع

ـرب {در ركعت سوماو سورة ديگري را بخواند، در اين صورت  ،سورة فاتحهخواندن  ركعـت  و  ،مغ

ـد در  . ز فاتحه بخوانداو چهارم نماز عشاء، سورة ديگري را بعد  }سوم همچنين قرائت با صداي بلن

  . و در اخير سجدة سهو نيز بر او واجب خواهد بود. باشد اين ركعات بر او واجب مي
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  بعضي از سنت هاي نماز

�+�_�  

هاي  گوش براي مردان سنت است كه دست هاي خود را تا ،قبل از گفتن تكبير تحريمه :۱مسئله

    )١ (.تا شانه هاي خود باال نمايند را خودهاي  و براي زنان سنت است كه دست خود باال ببرند

                                                 
  _رفع اليدين جز در افتتاح نماز + ) ١(

  _در هيچ جاي ديگر نمازهاي پنجگانه مسنون نيست بلكه متروك است + 

�+�_�  

. ت كه بسياري از امور در دوران ابتداي اسالم جايز بوده اما بعداً منسوخ يا متروك گرديدندسنايد داب

  . خن گفتن و سالم دادن در داخل نماز نخست جايز بود اما بعداً منسوخ گرديدبه طور نمونه س

يعني بلند كردن  »رفع اليدين«ابتداي اسالم از احاديث شريفه اين امر نيز دانسته مي شود كه در 
 8، زيعني در افتتاح نما يكبار در هنگام تكبير تحريمه جا، 28در در چهار ركعت نماز دوران نماز، ها در  دست

گرفت، ركعت نماز صورت مي  هر دو و بعد ميانبار در  3 ،بار قبل و بعد سجده 16بار قبل و بعد از ركوع، 
رفع « ه رفتند وتعداد آنها را اندك اندك كاست هولي بعداً سرور كونَين و پيغمبر ثَقَلَين حضرت رسول اهللا

تكبير تحريمه و در هنگام  وقتدر فقط  هآنحضرت سال قبل از رحلت  يكي دوبه اين ترتيب  »اليدين
ـويش   اينكار  ه آنحضرت، اما ه بودركوع رفتن و برخاستن از ركوع باقيماند ـارك خ را نيز در آخر عمر مب

ـرت هنگام تكبير تحريمه اكتفاء فرمودندر  »رفع اليدين«ه و فقط ب ترك نمودند  د و صحابة بزرگوار آنحض

ـعود   فاروق و حضرت علي و حضرت عبدبكرصديق و حضرت عمر  مانند حضرت ابو ه  اهللا بـن مس

ل
يْ اهللا�  ان� ْضو
 ر�  
ْ ع 	�  
ـول   يراس و ْرتْ ع� ْجم
 ا ـين  و  هاهللاصحاب كرام نيز با مشاهدة اين فعل رس ـا  همچن ب
در ساير جاهاي  »رفع اليدين« ،نماز افتتاحجز در  ،به ترك آن و سكون در نماز هشنيدن امر رسول خدا

   .نماز را ترك نمودند

  . در كتب حديث موجود استدر اين مورد احاديث صحيح بسياري 

  ←اين مسئله در قرآن مجيد نيز مذكور، بايد گفت كه چون ديث شريفاحبل از ذكر ااينجا ق ما درا
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در سورة مؤمنون قرآن عظيم الشان  .ميما نخست از روي تفاسير قرآني اين مسئله را مي نويس ، بنابريناست

  : مي فرمايد

مُؤۡمِنُوَن  قَدۡ 
ۡ
َح ٱل

َ
فۡل
َ
تِهِۡم َخِٰشعُونَ  �أ

َ
�ِيَن هُۡم ِف َص

"
   $ ٱل

  . اند »خاشع«خويش  كساني كه در نمازهاي ،بيشك رستگار شدند مومنان :ترجمه

ي� ر� اهللا بن عباس  حضرت عبد نْ   اهللا� ض�    :مي فرمايد »خاشع« در تفسير كلمة   اه�م� ع�

يَ 
َ

ةِ Bُْبتُوَْن، مَتَوَاِضعُوَْن ال
َ

ال يَْرفَعُوَْن اَيِْدفَهُمْ Fِ الص�
َ

 وَال
ً
 ِشمَاال

َ
تَفِتُوَْن يَِميْناً وَ ال

ْ
  . ل

  212ص : ن عباسبتفسير ا

در داخل  و به راست و چپ نظر نمي اندازند و اند تواضع مو  هاني اند كه شكستكس »خاشع«يعني 
  . نمي كنند »رفع اليدين«نماز 

ه� ليث سمرقندي  امام ابو ح�م� ٰ ا ر� ـير   عروفخود بحر العلوم كه ممشهور نيز در تفسير   هللا� ت�ع�ا�� به تفس
ه� سمرقندي است از حضرت حسن بصري  ح�م� ٰ  ر�    :روايت مي كند  اهللا� ت�ع�ا��

َ  اَل قَ وَ 
ْ
Kا نَ سَ ا َ

ْ
L ِMَ Nهُ نْ قَ  يَ وِ رُ  وَ . نَ وْ فُ ائِ خَ  َن أيْ اِشعُوْ خَ : ي  

َ
ِ اِشعُوْ خَ : اَل قَ  هُ ن� ك

�
Pنَ فْ َن ا  

َ
  نَ وْ عُ فَ رْ  يَ ال

َ
 Qِ  مْ هُ فَ دِ يْ أ

 الص� 
َ

  ةِ ال
�

  اQِ  �R إال
ْ
  ةِ Sَْ بِ ك

ْ
  . Uٰ وْ األ

   175/ 3: العلوم بحرتفسير 

ه� حضرت امام حسن بصري  ح�م� ٰ  ر� ـدا     »خاشع«مراد از  :دايرممي ف  اهللا� ت�ع�ا�� ـه از خ ـد ك كساني ان
اند كه جز در تكبير تحريمه در جاي  كساني »خاشع« :و همچنين از وي روايت است كه فرمود .ترسان اند

  .نمي كنند »رفع اليدين«ديگري از نماز 

  

�+ �_�  

  

 هاز رسول اهللا »رفع اليدين«و اما احاديث شريف، بايد دانست كه احاديث بسياري دربارة ترك 
ل
يْ اهللا�  ان� ْضو
 ر� و اصحاب بزرگوارش  
ْ ع 	�  
ـا در  از بين آنها فقط چ. نقل گرديده است  ْرتْ ع� ْجم
 ا ند روايت را م

  :اينجا درج مي كنيم

ه� امام بخاري     _1+ ح�م� ٰ  ر� ي� ر�  ساعدي بو حميداَحضرت در صحيح خود از    اهللا� ت�ع�ا�� نْ   اهللا� ض� حركات و    ه� ع�
  ←: را كه با چشمان سر مشاهده نموده بود چنين روايت مي كند هسكنات نماز رسول اهللا 
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ْصَحاِب ا��ِ�
 َص�� اُهللا َعلَيْهِ وََسل�َم، َقْن Vَُم�ِد بِْن َقمْ 

َ
ن�هُ َ[َن َجالًِسا َمَع غََفرٍ ِمْن أ

َ
ِرو بِْن َقَطاٍء، ك

 Nاِعِدي بُو ُ_َيٍْد الس�
َ
ْحَفَظُكْم لَِصالَةِ رَُسولِ : فََذَكْرنَا َصالَةَ ا��ِ�
 َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم، فََقاَل أ

َ
نَا ُكنُْت أ

َ
 أ

مَْكَن 
َ
َع أ

َ
َ َجعََل يََديِْه ِحَذاَء َمنِْكبَيِْه، َوgِذَا رَ* �iفْتُُه إِذَا َك

َ
بَتَيِْه، عُم� اهللاِ َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم رَأ

ْ
يََديِْه ِمْن رُك

َسهُ اْستَوَى َح�p فَعُودَ Nnُ فََقارٍ َمmَنَُه، فَإِذَ 
ْ
 َهMََ َظْهرَهُ، فَإِذَا رَفََع رَأ

َ
ـهِ َلـSَْ ُمْفـvٍَِش َوال ا َسَجَد وََضَع يََديْ

 رِجْ 
َ

zَ عَتَْ|ِ َجلََس
ْ
َصابِِع رِْجلَيِْه الِقبْلََة، فَإِذَا َجلََس Qِ الر�ك

َ
ْطرَاِف أ

َ
 رَى، وَ ـلِِه اليُسْ قَابِِضِهَما، وَاْستَْقبََل بِأ

   ...ا�ُمَْ� نََصَب 

   652ديث ح: و صحيح ابن خزيمه 828حديث : شريف بخاري

 كه ما با چند تن از اصحاب رسول خدااست از حضرت محمد بن عمرو بن عطاء روايت  :ترجمه

ـاعدي  بو حميـد اَدر اين موقع حضرت  .ياد كرديم هنماز رسول خداطريقة نشسته بوديم و از  ه  س

ي� ر�  نْ   اهللا� ض� . ا بهتر به حفظ دارمة شمرا از هم هنماز رسول خدا ) حركات و سكناتطريقة (من : فرمود   ه� ع�

هاي مبارك خويش را تا  كردم كه چون تكبير تحريمه را مي گفتند، دست هرا مشاهد همن رسول خدا
هاي مبارك خويش را  دست ،و چون به ركوع مي رفتند )يعني رفع يدين مي كردند( شانه بلند مي نمودند

مي قرار  يشيش را موازي سر خوو سپس پشت مبارك خو ،بر روي زانوهاي مبارك محكم مي گرفتند
جايش  و چون سر مبارك خويش را باال مي نمودند راست مي ايستادند تا آنكه هر استخوان پشت بر ،دادند

ـين مـي    همي نشست، و آنحضرت چون به سجده مي رفتند دو دست مبارك خويش را بر روي زم
ـند   باشند يا انگ گستردهبر زمين دست هاي مبارك بدون آنكه  ،نهادند ـپيده باش ـوك   و ،شتان بهـم چس ن

انگشتان پاهاي مبارك را به سمت قبله مي نمودند، و چون بعد از دو ركعت مي نشستند بر روي پاي چپ 
  .. . پاي راست خويش را ايستاده مي نمودندمي نشستند و 

   652حديث : و صحيح ابن خزيمه 828حديث : شريف بخاري

ه� امام بخاري  ح�م� ٰ  ر� ـا�� ـتدالل   طوراين حديث شريف را در چندين جا از صحيح خود به    اهللا� ت�ع� اس
فَْن يَْرفَُع يََديْهِ : بَاٌب ، يكي از اين ابواب كه ،آورده است

َ
 أ

َ
ـد  «يعني  ،است إِ� باب آنكه تا كجا رفع اليدين باي

    738ل از حديث بق 148/ 1: صحيح بخاري. »كرد

ي� ر�  ساعدي بو حميداَحضرت  از حديث شريف به وضوح مشاهده مي شودچنانكه  نْ   اهللا� ض� با    ه� ع�
و در طول اين حركات و كرد، مي مشاهده  در طول نماز  را ها دقت تمام حركات و سكنات رسول خد

 ←نمودند و در »رفع اليدين« ،نماز در وقت تكبير تحريمهافتتاح فقط يكبار آنهم در  هرسول خداسكنات، 
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ـر    ه رسول خدا ، از اينجا دانسته مي شود كهدندمورفن »ليدينرفع ا«هيچ جاي ديگر نماز  ـر عم در اواخ

   . كلّي ترك فرموده بودنده را ب» رفع اليدين«جز در وقت افتتاح نماز،  ،خويش مبارك

ي� ر� از حضرت سالم پسر حضرت عبداهللا بن عمر    _2+ نْ  اهللا� ض� ـو  حبه سند ص   �� ع� ـتخرج اب  يح در مس

  : عوانه روايت است

نِيهِ قَاَل 
َ
، َقْن َسالٍِم، َقْن أ 
ةَ رَفَعَ يََديْهِ : عَِن الزNهْرِي

َ
ال يُْت رَُسوَل اهللاِ َص�� اهللاُ عَلَيْهِ وََسل�مَ إِذَا افْتَتََح الص�

َ
رَأ

ْن يَْركََع وَبَعْدَ : وَقَاَل نَعُْضهُمْ  .َح�p ُ�َاذَِي بِِهمَا
َ
رَادَ أ

َ
ـا،  َحْذَو مَنِْكبَيْهِ، وgَِذَا أ  يَْرفَعُهَُم

َ
َسهُ مَِن الرNكُوِع ال

ْ
مَا يَْرفَُع رَأ

مَعَْ� وَاِحدٌ : وَقَاَل نَعُْضهُمْ 
ْ
، وَال ْجَديَْ|ِ  يَْرفَُع نَْ|َ الس�

َ
  . وَال
ي� ر� اهللا بن عمر  حضرت سالم از پدر بزگوار خود عبد :ترجمه نْ   اهللا� ض� ـد    �� ع� ـدرم  : روايت مي كن پ

هاي مبارك خويش را تا شانه ها  ا ديدم كه چون به نماز آغاز مي كرد دستر همن رسول خدا  ؛فرمود
نمي  »رفع اليدين« سر بلند كردن از ركوع، كه مي خواستند به ركوع بروند و بعد يي نمودند و هنگامم باال

  . كردند

يت روا را »نمودند نمي »رفع اليدين«نيز  هسجد و همچنين در ميان دو«لفظ  ،و بعضي از راويان
   .دو روايت يكسان است معناي هر .مي كنند

   1572حديث : عوانه مستخرج ابو

در  »رفع اليدين«جز تكبير تحريمه،  هف نيز دانسته مي شود كه رسول خدااز اين حديث شري
ي� ر� اهللا بن عمر  برين حضرت عبدنماز را ترك فرموده بودند و بنا ساير جاهاي نْ   اهللا� ض� بعداً نيز چنانكه    اه�م� ع�
ـد ه در هنگام ركوع و بعد ركوع را ب »رفع اليدين« ،خواهد آمد و  شطوري ترك كرده بودند كه حتي فرزن
 »رفع اليدين« يكبار پسرش حضرت سالمو چون  ،بر آن آگاهي نداشتند چندين ساله اش شاگردهمچنين 

  ! ؟كه مي كند هست يكاراز وي سوال نمود كه اين چه  ه اشبا تعجب دربار، مشاهده نمودرا آن بزرگوار 

ي� ر� حنيفه  اعظم حضرت ابوو المسلمين و تابعي فقيه بزرگ اسالم، امام  ةاالئمامام     _3+ نْ  اهللا� ض� در   ه� ع�
موجود است  اسطهفقط دو و هكه ميان ايشان و حضرت رسول اكرمحديثي  يعنيخود  »نائيحديث ثُ«

  : روايت مي كند

عِْ�� فَقُوُْل  iََاءِ نَْن َزٍِب فَقُوُْل َ[َن َسِمعُْت الش�
ْ
ـتََح  رَُسوُل َسِمعُْت ال اهللاِ َص�� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�َم إِذَا افْتَ

ةَ رَفََع يََديْهِ 
َ

ال فَعُوْدُ بَِرفْعِِهمَا َح�p ُ�َاذَِي  َح�p الص�
َ

تَهِ مَنَْكبَيْهِ، ال
َ

   . يَُسل
مَ مِْن َصال

  ←     235حديث  156ص: نعيم روايت ابوه مسند ابي حنيفه ب
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ي� ر� حضرت امام اعظم  :ترجمه نْ  اهللا� ض� ه�  شَعبِي از :مي فرمايد  ه� ع� ح�م� ٰ  ر� ـا�� ـه مـي      اهللا� ت�ع� شنيدم ك

ي� ر� ب از حضرت براء بن عازِ ؛گفت ْنـ اهللا� ض� ـد   نماز را آغاز مي ههنگامي كه رسول خدا :شنيدم  ه� ع� كردن
ـد ه تا از نماز سالم نمي گردانيداودند و آنگفرممي بلند هاي مبارك  تا شانهدست هاي مبارك خويش را   ن

  . نمي نمودند »رفع اليدين«ديگر 

  . اسناد اين حديث موافق شرط مسلم است

ي� ر� اين حديث حضرت براء بن عازب  نْ   اهللا� ض� ه ـبو امام ابن ابي شي 749حديث : داود را امام ابو  ه� ع�
  . ندنيز روايت كرده ا 1/110:م طحاوي در شرح معاني اآلثارو اما  2440حديث : فدر مصنَّ

ي� ر� اهللا بن مسعود  از حضرت عبد   _4+ نْ  اهللا� ض�   : نيز به سند صحيح مروي است  ه� ع�

قَمََة، قَاَل 
ْ
ْسوَدِ، َقْن عَل

َ
ةَ رَُسوِل «: بُْد اهللاِ نُْن مَْسعُودٍ قَاَل قَ : َقْن َقبِْد الر�ْ_َِن بِْن األ

َ
َص�
 بُِكمْ َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
أ

و�ِل مَر�ةٍ 
َ
 Qِ أ

�
، فَلَمْ يَْرفَْع يََديْهِ إِال   . »اهللاِ َص�� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ؟ فََص��

ي� ر� حضرت عبداهللا بن مسعود  :ترجمه ْنـ اهللا� ض� ـراي شـ   هآيا نماز رسول خدا: فرمود  ه� ع� ما را ب
ي� ر� اهللا بن مسعود  سپس حضرت عبد! نخوانم؟ نْ  اهللا� ض� ديگر نماز خواند و جز در آغاز نماز در هيچ جاي   ه� ع�

  . نكرد »رفع اليدين«

   748: داود شريف و ابو 1058: و نسائي شريف 257حديث : ترمذي شريف

 خواني در حديثها  سلفي مقلدين و غير نُمايپيغامبراين حديث شريف صحيح است، چنانكه حتي 

  . ، اين حديث را صحيح دانسته استفوق الدين آلباني نيز در تعليقات خود بر هر سه كتب ناصر

در ساير جاهاي نماز  »رفع اليدين«جز افتتاح نماز،  هشود كه رسول خدا از اينجا نيز دانسته مي
  . ترك فرموده بودند ار

داخل مسجد گرديدند و مشاهده  هدادر حديث صحيح وارد است كه باري حضرت رسول خ   _5+
ـرت  »رفع اليدين«كه عده اي از صحابه نماز مي خوانند و در داخل نماز  نمودند ـه   همي كنند، آنحض ب

ـه   ابن حبان احمد بن حنبل و امام امام  .فرمودندشدت بر اينكار شان انتقاد  ـو عوان � و امام اب ـ�� ح�م� ٰ  ر� ـا��    اهللا� ت�ع�

  : ت مي نمايندحديث شريف را چنين رواي

يْـِديِهْم Qِ : َقْن َجابِِر بِْن َسمَُرةَ، قَاَل 
َ
ـو أ دََخَل عَلَيْنَا رَُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم وgَِذَا ا��اُس رَافُِع

ةِ، فَقَاَل 
َ

ال ذْنَاُب َخيٍْل ُشمٍْس؟ اْسكُ «: الص�
َ
غ�هَا أ

َ
يِْديُكمْ كَك

َ
رَاُكمْ رَافِِ� أ

َ
ةِ مَا ِ� أ

َ
ال    .»نُوا Qِ الص�

  ← 1552: مستخرج ابي عوانه و 20875حديث : و مسند احمد 1878حديث : صحيح ابن حبان
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گروهي و داخل مسجد شدند  هاكه رسول خد روايت است هرِ بنِ سمرَجابحضرت از  :ترجمه

: اين حال فرمودند با مشاهدة ه رسول خدا. مي كردند »رفع اليدين«) در داخل نماز(كه  مودندرا مشاهده ن

ـاي   د دم اسـپ هاي شان مانن كه دست يامي كنند گو )ع اليدينرف(دست هاي خود را باالو پائين اينها  ه
  . در نماز ساكن باشيد چموش است؛

د مي نويسند صحيح به شرط مسلم است، و حتي چنانكه محققين مسند احمشريف اين حديث 
صحيح ابن الدين آلباني نيز در تعليقات خود بر  ناصر خواني، ديثسلفي ها در حغير مقلِّدين و  نُمايپيغامبر
    5/197: ، اين حديث را صحيح دانسته استحبان

در داخل نماز را  »رفع اليدين«ه  اين حديث شريف به وضاحت اظهار مي دارد كه رسول خدا
كرام حكم فرمودند كه و سپس به صحابة  ،ه دادندـيبتشند و اينكار را به حركت دم اسپان چموش يدپسندن

  . در داخل نماز ساكن باشند

ه� اين حديث شريف را امام مسلم  ح�م� ٰ  ر� ُكوِن نيز در صحيح مسلم شريف در    اهللا� ت�ع�ا�� Nمْرِ بِالس
َ ْ
بَاُب األ

ةِ 
َ

ال   . آورده است) 430(ـ 119حديث  1/322 ... باب فرمان به ساكن بودن در داخل نماز ... Qِ الص�

  

�+ �_�  

  

ـز در   نديلفاي راشاز همين جهت است كه خ و و ساير بزرگان صحابه در طول عمر خويش ج
  : طور مثاله ب ،نمي كردند »رفع اليدين«نماز  ديگر آغاز نماز در هيچ جاي

قَمَةَ، َقْن َقبِْد اهللاِ، قَاَل _   6+
ْ
ِ� بَْكرٍ َصل�يُْت مََع رَُسوِل اهللاِ َص�� اُهللا عَ : َقْن إِبْرَاهِيمَ، َقْن عَل

َ
لَيْهِ وََسل�مَ وَأ

ةِ 
َ

ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص�
�

يِْدفَهُمْ إِال
َ
  .  وَُقمََر، فَلَمْ يَْرفَعُوا أ

ي� ر� از حضرت عبداهللا بن مسعود  :ترجمه نْ  اهللا� ض� ـا   به سند جيد روايت است كه من   ه� ع� ـراه ب هم
ي� ر� حضرت عمر فاروق  بكر صديق و و حضرت ابو ه ضرت رسول خداح نْ  اهللا� ض� اه� ع� ـدم و    م� نماز خوان

  . نمي كردند »رفع اليدين« نماز وقت ديگرهيچ در  افتتاح نمازهيچ يك ايشان جز در هنگام 

ـلي ملـي  يعو مسند ابي   693و   692/ 2:  يي شيوخ ابي بكر اسماعيلمعجم اسام ـديث   :وص ح
ـدارقطني   3286:  بيهقيالسنن و اآلثار  فةمعر و 2534: سنن كبري بيهقي و  5039 ـنن ال و  1133: و س

  ←. اسناده جيد: و قال في الجوهر النقي 266: ميثهياز  المقصد العلي في زوائد مسند ابي يعلي الموصلي 
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ي� ر� از حضرت عمر   _ 7+ نْ  اهللا� ض� در   در روايت ديگري نيز به سند صحيح ثابت است كه ايشان جز  ه� ع�

به با سند صحيح ـچنانكه امام ابن ابي شي .نمي كرد »رفع اليدين«نماز  ر هيچ جاي ديگرافتتاح نماز دهنگام 
  : موافق شرط مسلم روايت مي كند

ْسوَدِ، قَاَل 
َ ْ
ةَ «: عَِن األ

َ
ـال ـتََح الص�  ِحـَ| افْتَ

�
تِهِ إِال

َ
ٍء مِْن َصال ْ�َ Qِ َصل�يُْت مََع ُقمََر، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه«. 

    3/63 :اعالء السننو  2454: حديث 237/ 1 :مصنف اين ابي شيبه

   .اين حديث صحيح است :نويسدرا روايت نموده مي حديث ن ايامام طحاوي نيز و 

   3/494: معارف السنن

ي� ر� از امير المومنين حضرت علي     _8+ نْ  اهللا� ض�   : يسترومخليفة چهارم اسالم نيز به سند صحيح   ه� ع�

يٍْب، َقْن 
َ
نِيهِ َقْن َِصِم بِْن ُ�

َ
 يَ « :أ

َ
ةَ، عُم� ال

َ
ال ن� عَلِي ا، َ[َن يَْرفَُع يََديْهِ إِذَا افْتَتََح الص�

َ
    .»رفَعُ أ

 فَعُودُ : و F ا¢صن�ف
َ

   2442حديث  1/213. عُم� ال

   5825حديث  33/ 15: ار طحاويثشرح مشكل اآلچاپ بيروت،  1/166: الكبري نةالمدو

ه� و امام زيلعي  ح�م� ٰ اهللا� ت�ع�  ر�   . اين حديث صحيح است :مي فرمايد  ا��

ه� عالمه ابن حجر عسقالني  ح�م� ٰ  ر� ـ   هدر الدراي  اهللا� ت�ع�ا�� مـي   85ص : هفي تخريج احاديـث الهداي
ه� عالمه عيني . ات اندقرجال اين حديث ث: نويسد ح�م� ٰ  ر�   : القاري مي نگارد ةدر عمد  اهللا� ت�ع�ا��

   3/64: اعالء السنن  10/107 :طابق شرط مسلم استاسناد حديث عاصم بن كليب، صحيح م

    2/494: السنن نيز اسناد اين حديث را صحيح دانسته است فو صاحب معار

  

�+ �_�  

  

  : اهللا بن عمر رضي اهللا عنْهما در بخاري شريف سخني بر حديث حضرت عبد

ـر   كه به نام  زمانآخر  فتنه و شرپر عصر نو پيدا شده در اين  بعضي از فرقه هاي گمراه ـة غي فرق
رفع «براي اثبات  ة وهابي و فرقة المذهب و غيره مشهور اند،مقلدين، فرقة اهل حديث، فرقة سلفي، فرق

ي� ر� اهللا بن عمر  بر حديث حضرت عبد ،ركوع در نمازو بعد در قبل  »اليدين نْ  اهللا� ض� كنند  استدالل مي   اه�م� ع�
ي� ر� اهللا بن عمر  ود از سالم فرزند عبدمي گويند كه امام بخاري در صحيح خ و نْ  اهللا� ض�   : روايت مي كند  اه�م� ع�

يُْت رَُسوَل اهللاِ َص�� اُهللا عَلَيْهِ : َسالِمُ نُْن َقبِْد اهللاِ، َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن ُقمََر رَِ£َ اُهللا َقنْهُمَا، قَاَل 
َ
   ←رَأ
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الَةِ  ُ لِلرNكُوِع، وَيَفْعَُل ذَلَِك رَفََع يََديْ  وََسل�مَ إِذَا قَامَ Qِ الص� 
iيَُكونَا َحْذوَ مَنِْكبَيْهِ، وََ¦َن فَفْعَُل ذَلَِك ِحَ| يَُك �pهِ َح

َسهُ مَِن الرNكُوِع، وَيَقُوُل 
ْ
ُجودِ : إِذَا رَفََع رَأ Nالس Qِ فَفْعَُل ذَلَِك 

َ
  .َسِمَع اُهللا لِمَْن َ_َِدهُ، وَال

ه� حضرت سالم يعني  ح�م� ٰ اهللا�  ر� ي� ر� اهللا بن عمر  فرزند حضرت عبد   ت�ع�ا�� نْ  اهللا� ض� از پدر خود روايت   ه� ع�
هاي مبارك را تا شانه هاي مبارك  چون براي نماز برخاستند دستكه  ديدمرا  ه مي كند كه رسول خدا

انجام مي  ركوع و در وقت برخاستن از ركوع نيز را در وقت تكبيرِ »رفع اليدين«بلند نمودند و سپس همين 
  .انجام نمي دادندرا  »رفع اليدين«ليكن در هنگام سجده  و ،مي گفتند  َ_َِدهُ  َسِمَع اُهللا لِمَنْ و همچنين  ،دادند

   736حديث : بخاري شريف

ركوع ثابت  قبل و بعد »رفع اليدين«كه چون گويند مي  اين گمراهان نوپيدا از اوهام خودو سپس 
  . .و اگر كسي اينكار را نكرد نمازش باطل است ليدين كنندبنابرين همگي بايد رفع ا ،شد

جاهل و عاري اند و نمي دانند كه دين مي زنند يا از علم  بد ديانتيكوچة ه ليكن اينها خود را يا ب
  . نيست »رفع اليدين«مستلزم دوام  ،»رفع اليدين«ثبوت 

ادرار نمودند، پـس ايـن   ايستاده  هدر احاديث صحيح ثابت است كه رسول اكرم: به طور مثال
ـد   گمراهان، اين ادرار ايستاده را محمول بر عمل دائمي كرده آيا حاال خود شان هميشه ايستاده ادرار خواهن

 ثانياً در احاديث صحيح ثابت است كه حضرت رسول اكرم. كرد و آيا عمل سايرين را باطل قرار خواهند داد

اين گمراهان اين عمل را محمول بر عمل دائمـي  بعد از وضو، همسر خويش را مي بوسيدند، پس  ه
ـوي   هميشه بعد از وضوكردن،  كرده آيا حاال ـود و وض به دنبال بوسة همسران خود روان و دوان خواهند ب

  .  باطل قرار خواهند دادآيا ساير مردم را كه اينكار را نمي كنند 

ه�  سالمحضرت را ثالثاً روايت فوق بخاري شريف  ح�م� ٰ اهللا� ت�ع�  ر� از پدر بزرگوار خود حضرت عبد  اهللا   ا��
ي� ر�  بن عمر نْ  اهللا� ض� ي� ر�  روايت نموده است، و ليكن حضرت عبد اهللا بن عمر  اه�م� ع� نْ  اهللا� ض� خودش رفع     اه�م� ع�

  . روايت مي كرد هيدين نمي كرد و همچنين اين ترك رفع يدين را از خود حضرت رسول اكرم

ه�  محارِبِ بنِ دثَارحضرت د است كه يكي از تابعين بزرگوار در روايت صحيح وارچنانچه  ح�م� اهللا�  ر�

 ٰ ـا�� ـي� ر� اهللا بن عمر  حضرت عبديكبار  ه سالها بعد از درگذشت حضرت رسول اكرم  ت�ع� نْ  اهللا� ض� ـع� را    اه�م�
ـد؟  نمود و با تعجب از او پرسيد كه اين چه كاري است كه شما  »رفع اليدين«مشاهده كرد كه  انجام دادي

ي� ر� اهللا بن عمر  عبدحضرت  نْ  اهللا� ض�   . رفع اليدين نيز نموده بودند ه آنگاه تشريح داد كه رسول اكرم    اه�م� ع�

َسهُ مَِن الرNكُوِع : Vَُارِِب بِْن دِثَارٍ، قَاَل _    9+
ْ
مَا رَفَعَ رَأ

� ُ̈ َع، َو
َ
مَا رَ*

�
يُْت انَْن ُقمَرَ يَْرفَعُ يََديْهِ ُ�

َ
ُ : ، قَاَل رَأ

َ
ُت ©

ْ
  ← :فَقُل
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َ، وَرَفََع يََديْهِ : مَاَهَذا؟ قَاَل  �iَعَتَْ|ِ ك

ْ
  .َ[َن ا��N�ِ َص�� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ إِذَا قَامَ Qِ الر�ك

ه�  محارِبِ بنِ دثَارحضرت  :ترجمه ح�م� ٰ  ر� ي� ر�  حضرت عبد اهللا بن عمر  مي گويد كه   اهللا� ت�ع�ا��   اهللا� ض�

نْ  مي گويد  محارِبِ بنِ دثَارحضرت . را ديدم كه در وقت ركوع و برخاستن از آن رفع اليدين مي كرد  اه�م� ع�
 ند،از دو ركعت بر مي خاستچون  هكه از وي پرسيدم كه اين چه كار هست؟ در جواب گفت؛ رسول اهللا

    .مي نمودند »رفع اليدين«
  26ص: و رفع اليدين از بخاري 236حديث  1/235 :بهابي شيابن  و 6328حديث : مسند احمد

ج بين مردم مروآن زمان در در  »رفع اليدين«نكتة قابل غور در اين حديث شريف اينست كه اگر 
ه�  محارِبِ بنِ دثَارحضرت و مشهور مي بود، چرا  ح�م� ٰ  ر� حضرت عبد اهللا بن از مشاهدة رفع اليدين    اهللا� ت�ع�ا��

ي� ر� عمر  نْ  اهللا� ض� كار است؟ كه خود نمايانگر آن است كه رفع ه تعجب نموده از او مي پرسيد كه اين چ  اه�م� ع�
، عامة مسلمانان اطالعي بر آن نداشتند، و ن متروك گرديده بود و جز تني چنداليدين در زمان صحابه و تابعي

ي� ر� حضرت عبد اهللا بن عمر از اين سبب  نْ  اهللا� ض� ـا    اديد ت نيز ضرورت  اه�م� ع� ـد ت يكي دو بار رفع اليدين نماي
نيز  هآن را مشاهده نموده سبب آن را استفسار كنند و بدين وسيله بدانند كه رسول خدا اشخاص بعضي

  .  ه بودنددر زماني اينكار را انجام داد
ه�  سالمو از سوئي ديگر حضرت    _ 10+ ح�م� ٰ  ر� نْ   اهللا� ي� ض� ر� اهللا بن عمر  پسر حضرت عبد   اهللا� ت�ع�ا�� كه     اه�م� ع�

  :با سند صحيح روايت مي كند ،در خانة پدر بزرگ شده استو دنيا آمده است ه در خانة پدر ب

 
َ
َ، وgَِذَا أ �iَبَاهُ يَْرفَعُ يََديْهِ إِذَا ك

َ
ى أ

َ
ن�هُ رَأ

َ
ْن يَْركََع، َقْن َجابِرٍ، َسِمعُْت َسالِمَ نَْن َقبِْد اهللاِ، ُ�َد
ُث ك

َ
وgَِذَا رَفََع رَادَ أ

ى رَُسوَل اهللاِ َص�� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ يَْصنَ 
َ
ن�هُ رَأ

َ
ُهُ َقْن ذَلَِك فََزَقمَ ك

ْ
R

َ
َسهُ مَِن الرNكُوِع، فََسأ

ْ
  .  عُهُ رَأ

ي� ر� اهللا بن عمر  از حضرت سالم فرزند حضرت عبد :ترجمه نْ  اهللا� ض� ـدرم را   ؛روايت اسـت   اه�م� ع� پ
از روي  .مي كرد »رفع اليدين«، استن از ركوعو در هنگام ركوع رفتن و برخ افتتاح نمازكه در هنگام  ديدم

  . بود كه اينكار را انجام مي دادند ديدهرا  هيست؟ پدرم پنداشت كه وي رسول خداسوال كردم كه اين چ

   . حديث صحيح: و قال محقِّقوه 5054: مسند احمد

حتي پسر حضرت   ـ  گذريماگر از ساير مردم هم بـ وضاحت ثابت مي گرداند كه  ه اين روايت ب
ي� ر� عبداهللا بن عمر  نْ  اهللا� ض� ـود   ،در خانة پدر بزرگ شده استو دنيا آمده است ه كه در خانة پدر ب اه�م� ع� با وج

از هم ، اما بازمشاهده مي كرد ي زندگي اش ها هر روز پنج وقت نماز پدر را در طول تمامي اين سالآنكه 
  ←نكار را از پدر مشاهده كرد بااي هنگامي كهنداشت و  يهيچ اطالع ،ركوعپدر، در قبل و بعد  »رفع اليدين«
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  ! اش از پدر استفسار نمود كه اين چيست؟ هتعجب دربار

ي� ر� پسر حضرت عبد اهللا بن عمر و سپس همين  نْ  اهللا� ض� ـود در   ا  ه�م� ع� ـوار خ اين را نيز از پدر بزرگ
  :ند كهروايت مي كديگري حديث صحيح 

ُمَيِْديN قَاَل _    11+
ْ
Kعَنَا ا ، قَاَل : َحد� NهْرِيNنِيِه، قَاَل : ثنا الز

َ
ْخiََِ» َسالُِم نُْن َقبِْد اهللاِ، َقْن أ

َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ «: أ

َ
رَأ

 ِgَةَ رَفََع يََديِْه َحْذَو َمنِْكبَيِْه، و
َ

ال َسهُ ِمـَن َص�� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم إِذَا افْتَتََح الص�
ْ
ْن يَْرَكَع، وَبَعَْد َما يَْرفَُع رَأ

َ
رَادَ أ

َ
ذَا أ

ْجَديَْ|ِ   نَْ|َ الس�
َ

 يَْرفَُع وَال
َ

    .»الرNُكوِع فَال
ه�  حميديامام  ح�م� ٰ  ر� ـا�� ـاري   سند صحيحاستاذ امام بخاري با   اهللا� ت�ع� ـام بخ  و بهتر از سندي كه ام

ه�  ح�م� ٰ  ر� ـود   »فع اليدين قبل و بعد ركوعر« روايت  اهللا� ت�ع�ا�� ـان  از ، آوردهرا از حضرت سالم در صحيح خ هم
ي� ر� اهللا بن عمر  حضرت سالم فرزند حضرت عبد نْ  اهللا� ض� به   626حديث  :خود در مسنداين روايت را    اه�م� ع�

  :تخريج مي كنداين صورت 

ه� سالم حضرت  :ترجمه ح�م� ٰ  ر�  هيغمبر خدا پمن  ؛بزرگوارم فرموددر روايت مي كند كه پ  اهللا� ت�ع�ا��
هاي مبارك خويش را تا شانه بلند مي كردند، و  فرمودند دست را مشاهده نمودم كه چون نماز را شروع مي

در   ه نحضرتآو . نمي كردند »رفع اليدين«خواستند به ركوع بروند يا از ركوع برخيزند، مي هنگامي كه 
  . دندنمي نمو »رفع اليدين«سجده نيز  بين دو

   626حديث : يديمالح مسند

در ساير  »رفع اليدين«جز افتتاح نماز،  هحضرت رسول ثَقَلَينكه از اينجا دانسته مي شود كه 
  . جاهاي نماز را در آخر عمر مبارك ترك فرموده بودند

ه� عوانه  امام ابو ح�م� ٰ  ر� حضرت ين همصحيح خود اين حديث شريف را از مستخرج نيز در    اهللا� ت�ع�ا��
ي� ر� اهللا بن عمر  سالم فرزند بزرگوار حضرت عبد نْ  اهللا� ض� ـع� ـه در   ،به سند صحيح درج كرده است  اه�م� چنانك

   1572حديث : مستخرج ابي عوانه . گذشت _2+ةحديث شمار

ي� ر� اهللا بن عمر  و اما شاگرد حضرت عبد نْ  اهللا� ض� ه� مجاهد حضرت امام تفسير    اه�م� ع� ح�م� ٰ اهللا� ت�ع�  ر�   ا��

ي� ر� اهللا بن عمر  عبدها شاگردي حضرت  كه سال نْ  اهللا� ض� و سال ها نماز وي را به چشم سر  را نموده  اه�م� ع�
  : گوار خود را چنين روايت مي كندرريقة نماز استاد بزاست، ط مشاهده كرده

َف ابِْن ُقمََر رَِ£َ اُهللا َقنْ «: َقْن ُ¬َاهٍِد، قَاَل _    12+
ْ
ِبـSَةِ َصل�يُْت َخل

ْ
 Qِ ا�Rك

�
ـهِ إِال هُمَا فَلَمْ يَُكْن يَْرفَُع يََديْ

ةِ 
َ

ال  مَِن الص�
َ

Uو
ُ ْ
  ←. »األ
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   .ا شانه باال كنندها را ت البته در حالت عذر، براي مردان نيز جايز است كه دست

ـاف    دست ،براي مردان سنت است كه فوراً بعد از تكبير تحريمه :۲مسئله ـر ن هاي خويش را در زي

 ةهاي خويش را بر روي سين دست ،سنت است كه فوراً بعد از تكبير تحريمه و براي زنان )١ (.ببندند

  . خود بگذارند

بند دست  راست خود را بر روي دست كهبراي مردان دست بستن به اينگونه سنت است  :۳مسئله

ـه  دست چـ  ور بنددبه كوچك دست راست را  انگشت ت شصت وـپ بگذارند و انگشـچ پ حلق

  .و سه انگشت ديگر را روي ساعد آن قرار بدهند نمايند

                                                                                                         
ي� ر� من پشت حضرت عبداهللا بن عمر  :ترجمه نْ  اهللا� ض� ـد  ،مه انماز خواند    اه�م� ع� اهللا  اما حضرت عب

ي� ر� بن عمر  نْ  اهللا� ض�   . نمي كرد »رفع اليدين«نماز  ديگرِ، در هيچ جائي افتتاح نمازجز در    اه�م� ع�

  1357 حديث 235/ 1: ثارشرح معاني اآل

  : ديگري مي فرمايد روايتو در   _ 13+

و�ِل َما فَفْتَتِحُ «: َقْن ُ¬َاهٍِد، قَاَل 
َ
 Qِ أ

�
يُْت انَْن ُقمََر، يَْرفَُع يََديْهِ إِال

َ
  .  »َما رَأ

ي� ر� عمر  اهللا بن من هرگز حضرت عبد: مجاهد مي فرمايد :ترجمه نْ  اهللا� ض� نديده ام كه جز را   اه�م� ع�
  . كند »رفع اليدين« در آغاز نماز در جاي ديگري

   2452حديث  1/214: مصنف ابن ابي شيبه

ي� ر� حضرت عبد اهللا بن عمر پس هنگامي كه فرزند  نْ  اهللا� ض� ـه در   و شاگرد   اه�م� ع� ـه هميش وي ك
صحيح روايت به كردند  ل سال ها با چشم سر مشاهده ميو طريقة نماز وي را در طود حضور وي مي بودن
ي� ر� حضرت عبد اهللا بن عمر ثابت مي گردانند كه  نْ  اهللا� ض�  »رفع اليدين قبل و بعد ركوع«طور دائمي ه ب  اه�م� ع�

ـي� ر� حضرت عبد اهللا بن عمر و ثابت مي گردانند كه بود را ترك كرده  نْ  اهللا� ض� ـع� ـود    اه�م� ـز خ ـول   ني از رس
ـازهم اكنون كسي را ترك فرموده بودند،  »رفع اليدين«روايت مي كند كه آنحضرت  هخدا ـه   ب چگون

  . پيش نمايددر اين مورد عنوان استدالل ه را بوي بخاري كه حديث  ندكجرأت مي 

  و دانش ببايد گريستعقل بر اين 

�+�_�  

  

     .مراجعه كنيد 296براي ديدن داليل اين مسئله به صفحة     )١(
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ـه  براي امام و منفرد سنت است كه بعد از ختم سورة فاتحه با صداي آهسته  :۴مسئله ـين  و خُفي آم

صداي  اكه ب است ن سنتابراي همة مقتديبازهم  ،كرد اگر امام قرائت را با صداي بلند مي و .بگويند

   )١(.آهسته آمين بگويندخُفيه و 

                                                 
  _گفتن آمين با صداي آهسته و خُفيه در نماز سنت است  + )١(

�+�_�  

ـد  . موجود است  ه عظيم الشان و در احاديث رسول اكرم دالئل اين مسئله در قرآن اكنون باي
  : دانست كه آمين در قرآن مجيد، دعاء خوانده شده است، چنانچه

    :فرمايد مي ؛و حضرت هارون  ؛موسي قرآن مجيد دربارة دعاي حضرت    _۱+

ِجيبَت د�ۡعوَتُُكمَا 
ُ
  سورة يونس  �... قَاَل قَۡد أ

    ... يرفته شدپذشما هر دوي دعاي : دخداوند فرمو :ترجمه

ه� امام ابو جعفر طبري  ح�م� ٰ  ر� ي� ر� ابن زيد و عبد اهللا بن عباس  ز حضرتا در تفسير طبري  اهللا� ت�ع�ا�� ض�

ه� و امام سيوطي   م�اه� ع�نْ اهللا�  ح�م� ٰ  ر� ي�  ر�  در تفسير الدر المنثور، از حضرت عكرمه و حضرت ابوهريره   اهللا� ت�ع�ا��   ض�

ه� و امام عبد الرزاق   م�اه� ع�نْ اهللا�  ح�م� ٰ  ر� ي� ر�  از حضرت ابوهريره در مصنَّف خود    اهللا� ت�ع�ا�� كيفيـت ايـن     ه� ع�نْ اهللا� ض�
  :دنايت مي كنرا چنين رو ؛و حضرت هارون  ؛موسي حضرت دعاي 

يْخ عَن أ� هَُريَْرة رَِ� اهللاُ  بُو الش�
َ
  وَأخرج أ

َ
م� َ�َن مُوَ� : عَنهُ قَال

َ
َالم إِذا دََ! أ  َ*َ  نُ وْ رُ هٰ  نَ  عَلَيْهِ الس�

 دَُ!ئِهِ فَقُوْ 
ُ

  . آم.: ل

ي� ر� حضرت ابوهريره  :ترجمه ْنـاهللا� ض� ـود،     ؛ضرت موسـي  ود؛ چون حفرم  ه� ع� ـا مـي نم دع
  . بر دعايش آمين مي گفت ؛ حضرت هارون

   4/385: تفسير الدر المنثورو  2651حديث : مصنَّف عبد الرزاق

  17855 و 17854حديث  15/187: تفسير طبري و

ه� چنانكه امام بخاري  »آمين در حديث نيز به معناي دعاست«و  ح�م� ٰ  ر� در صحيح بخاري     اهللا� ت�ع�ا��
ه� از تابعي بزرگ حضرت عطاء  ح�م� ٰ  ر�   :روايت مي كند  اهللا� ت�ع�ا��

ه� حضرت عطاء  :ترجمه. آِمَ. دَُ!ءٌ : وَقَاَل َقَطاءٌ  ح�م� ٰ  ر�   .ود؛ آمين دعا استفرم   اهللا� ت�ع�ا��

  780حديث از قبل  جهر االمام بالتامين، باب: بخاري شريف

  ←چنانكه »قاعدة قرآني دربارة دعا اين است كه دعا با صداي خُفيه و آهسته خواسته شود«و 
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  :مي فرمايدقرآن كريم 

ۚ ٱدُۡعواْ َرب�ُكۡم تََض�ٗع    سورة اعراف  ' ... وَُخۡفيًَة

  ...  نيددعا ك خُفيه روردگار خود را به زارى وبه پ:  ترجمه

  .صداي خُفيه و آهسته گفته شود يست بابا »آمين«پس از اين آيت شريفه دانسته مي شود كه 

است، چنانكه امام ابو بكر   أ اسمي از اسماء اهللا »آمين«اينست كه  »آمين«ثانياً تفسير دوم لفظ    _۲+
ه� بن ابي شيبه  ح�م� ٰ  ر� ـا�� ـد      اهللا� ت�ع� ـام عب از هالل بن يساف و  مجاهد و حكيم بن جابر در مصنَّف خود، و ام

ه�   الرزاق ح�م� ٰ  ر� ي� ر� از هالل بن يساف و حضرت ابوهريره    اهللا� ت�ع�ا�� نْ اهللا� ض�   : روايت مي كنند  ه� ع�

ِ� َقبِْد ا
َ
ِ� هُرَ هللاِ َقْن بِْ=ِ بِْن رَافٍِع، َقْن أ

َ
ْسمَاءِ اهللاِ آ... : يَْرةَ فَقُوُل ، َقْن أ

َ
  .عَز� وََجل�  مَِ. اْسمٌ مِْن أ

ي� ر� حضرت ابوهريره  :ترجمه نْ اهللا� ض�   .  ود؛ آمين اسمي از اسماء خداوند استفرم  ه� ع�

   2650و حديث  2651 حديث: مصنف عبد الرزاق

  1/45: المنثورو تفسير الدر  7974و  7973و  7972و  7971حديث : و مصنف ابن ابي شيبه

اصول قرآني دربارة ذكر اسمي از اسماء الهي اين است كه با صداي «بايد دانست كه اكنون و 

  :چنانكه قرآن كريم مي فرمايد »خُفيه و آهسته انجام شود

  سورة اعراف  6 ...وَدُوَن ٱۡلَهۡرِ مَِن ٱلَۡقوۡلِ   َو خِيَفةٗ وَٱذۡكُر ر�ب�َك ِف نَۡفِسَك تََض�ٗع 

  ...ياد كن خُفيه و آهسته صداى  ه و در دل خويش پروردگارت را با تضرع و ترس ب :رجمهت

ـد   ياسم »آمين«چون اين امر از روي قرآن مجيد و تفسير قرآن ثابت گرديد كه  از اسامي خداون
انست حاال بايد داست و فرمان خداوندي دربارة ذكر اسماء الهي اينست كه به خُفيه و آهستگي انجام گيرد، 

ه� كه چنانكه امام رازي شافعي  ح�م� ٰ  ر� ي� ر� امام اعظم ابو حنيفه  مي نويسدخود در تفسير كبير    اهللا� ت�ع�ا�� نْ اهللا� ض�   ه� ع�

  :مي فرمايد

بُو َحنِيفََة رَ 
َ
 أ

َ
فَْضُل اهللاُ  هُ Eَِ قَال

َ
مِِ. أ

ْ
بُو َحنِيفَةَ َ*َ ِصح�ةِ قَوJِِْ  ...، إِْخفَاءُ ا�Hأ

َ
 وَاْحتَج� أ

َ
آمَِ. : Rِ قَوJِِْ : ، قَال

َحُدهُمَا ؛وَْجهَانِ 
َ
ن�هُ دَُ!ءٌ : أ

َ
ن�هُ مِْن أسْ : وَا�VاUِ . ك

َ
  اء اهللاِ، مَ ك

 Wَيَعَا ِJَِْن دَُ!ءً وََجَب إِْخفَاؤُهُ لِقَو�ُكۡم تََض�ٗع : فَإِْن َ�ٱدُۡعواْ َرب ۚ   ' ... وَُخۡفيًَة
ْسمَ 

َ
  َو خِيَفةٗ وَٱذۡكُر ر�ب�َك ِف نَۡفِسَك تََض�ٗع : اءِ اهللاِ يَعَاWَ وََجَب إِْخفَاؤُهُ لِقَوJِِْ يَعَاWَ وَ`ِْن َ�َن اْسمًا مِْن أ

قَل� مَِن ا�bْدنِي�ةِ  6 ...
َ
  .وjََُْن بَِهَذا الْقَوِْل غَقُوُل  .فَإِْن لَمْ يَثْبُِت الْوُُجوُب فََال أ

ي� ر� امام ابو حنيفه   :ترجمه   ←و براي صحت... خُفيه گفتن آمين افضل است : مي فرمايد  ه� ع�نْ  اهللا� ض�
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و دوم آنكه اسمي از  ،ينكه دعاء باشدايكي . خالي نيستدو صورت از آمين :  قول خود دليل آورده مي گويد

   :اگر آمين دعاء است، خُفيه گفتن آن واجب است، زيرا خداوند امر مي كند. اسماء خداوند باشد

ۚ ب�ُكۡم تََض�ٗع ٱدُۡعواْ رَ    ' ... وَُخۡفيًَة
  ... نيددعا ك خُفيه پروردگار خود را به زارى و :ترجمه

  : و اگر آمين اسمي از اسماء الهي باشد، بازهم خُفيه گفتن آمين واجب است، زيرا خداوند امر مي كند

  6 ... َو خِيَفةٗ وَٱذۡكُر ر�ب�َك ِف نَۡفِسَك تََض�ٗع 
  ...ياد كن خُفيه و آهسته صداى  ه ل خويش پروردگارت را با تضرع و ترس بو در د :ترجمه

حتي اگر حكم وجوب خُفيه گفتن آمين از دو آية مذكور ثابت نشود، علي االقل حكم مستحب 
  .  بودن آمين از آنها ثابت مي باشد

ه� سپس امام رازي  ح�م� ي� ر� امام شافعي   با وجود آنكه پيرو  اهللا� ت�ع�ا��  ر� ْنـاهللا�  ض� ـا     ه� ع� ـازهم ب ت، بـ  اـس

ي� ر�   مشاهدة قوت دليل امام اعظم نْ اهللا� ض� ـ  مي گويد  ه� ع�   : ـ يعني آيات قرآني 

  .و ما نيز بر آن قائل ايم 

ۚ ٱدُۡعواْ َرب�ُكۡم تََض�ٗع  آية تحت 14/281: رازيكبير امام تفسير    ' ... وَُخۡفيًَة
  

�+ �_�  

  

نيز در احاديث شريفة خويش، خُفيه گفتن دعاء و ذكر  هداخرسول حضرت محمد مصطفي و 
ـريف از    ـديث ش اهللا را بهترين طريقة ذكر و بهترين طريقة دعاء خواستن خوانده اند، چنانكه ده ها كتب ح

  :روايت مي كنند هآنحضرت

 اkْ  lmُ خَ 
ْ
 ) ءِ َ! اno ( رِ ك

َ
َ ا

ْ
p nqِ.   

  . آهسته استو  خُفيه ذكر) ء ودعاء، دعا و(بهترين ذكر :ترجمه

 و 548 و 547 حديث 2/81 :و شعب االيمان بيهقي 1559و  1477حديث  1/172 :مسند احمد
   809 حديث 3/91 :و صحيح ابن حبان 731 حديث 2/81 :و مسند ابي يعلي 9884 و 550

و مصنف ابن ابي  183 حديث 1/99 :و مسند الشاشي 250حديث 154ص: مباركالو مسند ابن 
  ← 54 حديث10ص: و كتاب الزهد از امام احمد بن حنبل 35518 و 30279 حديث 10/375 :شيبه
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   39 حديث   62ص :و القناعه از دينوري137 حديث 1/76 :و المنتخب من مسند عبد بن حميد

  

�+ �_�  

  

  :چنانچهگفتند،  آهسته آمين ميخُفيه و خود نيز با صداي  هحضرت رسول اهللا   _۳+

عَنَا rَُم�ُد نْنُ  ـاَل  َحد� ـبَِس، قَ ِ� الْعَنْ
َ
عَنَا ُشعْبَةُ، َقْن َسلَمََة بِْن كُهَيٍْل، َقْن ُحْجرٍ أ ـِمعُْت : َجعْفَرٍ، َحد� َس

وْ َسِمعَهُ ُحْجٌر، مِْن وَائٍِل قَاَل 
َ
 َلkِْ َص|� بِنَا رَُسوُل اهللاِ َص|� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�َم، فَلَم�ا قَ : عَلْقَمََة ُ}َدlُث، َقْن وَائٍِل، أ

َ
رَأ

 َ.lال   ،الْمَغُْضوِب عَلَيِْهمْ وََال الض�
َ

ْخqَ :  قَال
َ
  ... بِهَا َصوْتَهُ  )َخفَِض ( آمَِ. وَأ

ي� ر�  از حضرت وائل بن حجر :ترجمه ْنـاهللا� ض�  نماز ههمراه رسول اهللاه باو روايت است كه    ه� ع�

ۡزي�  هخواند و چون رسول اهللا ۡو م�غۡ  الۡ غ� ل� ض� ْ ب� ع� ال�  يۡ�� ـآو� �ۡرت�  الض�� ا صداي آهسته آمين ب را خواندند، آنگاه  ل�
  . گفتند

    1117 حديث 2/260 :داود طيالسي و مسند ابو18854 حديث :مسند احمد

ـديث  15/384 :كبيري طبرانـي  و معجم 2547حديث 2/57 :كبري بيهقي و سنن و 17471 ح
     729 حديث  2/251 :السنن اعالء

    2/251 :اعالء السنن. ستصحيح ا ،اين حديث شريف

ـاكم، ايـن    و همچنين حاكم در مستدرك خود و عالمه ذهبي در تلخيص خود بر مستدرك ح
  : حديث شريف را در صحت در درجة احاديث صحيح بخاري و صحيح مسلم قرار داده اند

  2913حديث :  مستدرك حاكم

ي� ر�  بن جنْدبُ ةسمرَحضرت در حديث ديگري از    _۴+ نْ  اهللا� ض�   :وارد است  ه� ع�

ن� َسمَُرةَ نَْن ُجنْدُ 
َ
ََسِن، أ

ْ
عَنَا قَتَادَةُ، عَِن ا� عَنَا َسعِيٌد، َحد� عَنَا يَزِيُد، َحد� عَنَا مَُسد�دٌ، َحد� ٍب، وَِعمْرَاَن نَْن َحد�

ن�هُ َحفَِظ َقْن رَُسوِل اهللاِ 
َ
، تََذاكَرَا فََحد�َث َسمَُرةُ نُْن ُجنُْدٍب، ك تَةً إِذَا : َص|� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ َسْكتَتَْ.ِ  ُحَصْ.ٍ

ْ
َسك

 َ.lال َ، وََسْكتَةً إِذَا فَرَغَ مِْن قِرَاءَةِ َلkِْ الْمَغُْضوِب عَلَيِْهمْ وََال الض�   ... كَ��

ي� ر�  بن جنْدبُ ةسمرَحضرت از  :ترجمه ْنـاهللا� ض� ر در دو جا د هاست كه رسول اهللا روايت   ه� ع�
ۡزي�  داخل نماز، يكي بعد از تكبير تحريمه در آغاز نماز، و دومي هنگامي كه از خواندن ـۡو م�غۡ  الۡ غ� ل�ـض� ْ ب� ع�  يۡ��

ال�  آو� �ۡرت�  الض��   ←  .خاموشي اختيار مي فرمودند}سكته{فارغ مي شدند     ل�
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  .اين حديث شريف را در صحت در درجة احاديث صحيح بخاري و صحيح مسلم قرار دارد

   20266و  20245و  202243و  20228حديث : و مسند احمد 779حديث : نن ابو داودس

باب في   844حديث : و سنن ابن ماجه ،ينباب ما جĤء في السكتت 251حديث : و ترمذي شريف
ـتي االمام   .سكت

ـا   از اينجا به صراحت دانسته مي شود كه آمين با صداي خُفيه و آهسته گفته مي شود، زيرا اگر ب
ـدنِ    هاي بلند گفته مي شد، رسول اهللاصد ـۡزي� بعد فراغت از خوان ـۡو م�غۡ  الۡ غ� ل�ـض� ْ ب� ع� ال�  يۡ�� ـآو� �ۡرت�  الض��      ل�

  .خاموشي اختيار نمي فرمودند، بلكه با صداي بلند آمين مي گفتند

ِ� هَُريَْرةَ    _5+
َ
ن� رَُسوَل اهللاِ : َقْن أ

َ
  هأ

َ
 اإلِمَامُ : قَال

َ
الlَ. فَقُوْ  َلkِْ : إِذَا قَال آمَِ.، : الُوْ المَغُْضوِب عَلَيِْهمْ وَالَ الض�

   .فَإِن�هُ مَْن وَافََق قَوJُُْ قَوَْل المَالَئَِكةِ غُفَِر Jَُ مَا يََقد�مَ مِْن ذَنْبِهِ 

ي� ر� از حضرت ابوهريره  :ترجمه ْنـاهللا� ض� كه  هنگامي :فرمودند هروايت است كه رسول اهللا  ه� ع�
ۡزي� امام  ۡو م�غۡ  الۡ غ� ل� ض� ْ ب� ع� ال�  يۡ�� آو� �ۡرت�  الض�� گويد و فرشتگان  امام نيز آمين مي (، شما آمين بگوئيد، زيرا گفت   ل�

  . دوش ميده يگناهان قبلي اش بخش ةمباشد، ه آمين فرشتگان وفقبر كسي  هر و آمين) گويند نيز آمين مي

       782 حديث :شريف بخاري

   ؛شود شريف دانسته مينكتة مهم از اين حديث  سه

گفت ضرورتي  ا صداي بلند آمين ميگويد، زيرا اگر امام ب يكي آنكه امام با صداي آهسته آمين مي
ال�  بعد از شنيدن تابه مقتديان دستور دهند  هنمي بود تا رسول اهللا آو� �ۡرت�  الض�� چون د، بلكه نيامام، آمين بگو  ل�

ـنيدن  فرمودند  به مقتديان حكم مي هدند، آنحضرتامام را مي شني بلندآمين مقتديان صداي  كه با ش
  . شما نيز آمين بگوئيد امام،آمين 

ـين   هرسول اهللاو دوم آنكه در اين حديث شريف،  به دست آوري ثواب مذكور را منوط بر آم
اي صدهيچ كسي از مقتديان قرار داده است، حاال بايد غور كرد كه آيا  مالئكهگفتن مقتديان بر وفق آمين 

را مي شنود تا وي نيز بر وفق ايشان، آمين را با صداي بلند بگويد؟ پس از اينجا دانسته مي  بلند مالئكهآمين 
ـه   شود كه آمين بايست با صداي خُفيه و آهسته گفته شود تا بر وفق آمين مالئكه گردد، زيرا آمين مالئك

  .خُفيه و آهسته مي باشد

داللت دارد كه مقتديان سورة فاتحه را در پشت امام  اًدوم اينكه اين حديث شريف واضحنكتة و 
ال�  »امام«كه  هنگامي ؛ددادن نميدستور مقتديان را  هخوانند، وگرنه رسول خدا نمي آو� �ۡرت�  الض��  ←گفت،  ل�
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ۡزي�  خودتان »شما«كه  هنگامي ؛مي فرمودندحكم شما آمين بگوئيد، بلكه به آنها  ۡو م�غۡ الۡ  غ� ل�ـض� ْ ب� ع� ال�  يۡ��  و�
آ �ۡرت� الض��   .آمين بگوئيدسپس گفتيد،     ل�

  

�+ �_�  

   

ـرت علـي      _6+ ـي� ر� بزرگان صحابة كرام مانند امير المومنين حضرت عمر و امير المومنين حض اهللا� ض�

نْ  اه� ع�   :كند ميحضرت ابو وائل روايت  چنانچه. گفتند نيز آمين را در نماز با صداي آهسته مي  م�

 nUِعَنَا ُسلَيْمَاُن نُْن ُشعَيٍْب الَْكيَْسا  ، َحد�
َ

 ، ثنا عn�َِ نُْن مَعْبٍَد : قَال
َ

بُو بَْكِر نُْن َقي�اٍش : قَال
َ
ِ� ، ثنا أ

َ
َقْن أ

ِ� وَائٍِل ، َسعِيٍد 
َ
 ، َقْن أ

َ
 ، وََال بِا�Hعَوnذِ  اهللاِ الر�Eَِْن الر�ِحيمِ  َ�َن ُقمَُر وَعَِ�� رَِ�َ اهللاُ َقنْهُمَا َال َ�ْهَرَاِن بِبِْسمِ : قَال

َ
وَال

مِ.ِ 
ْ
  .بِا�Hأ

ي� ر� امير المؤمنين حضرت عمر فاروق و امير المومنين حضرت علي  :ترجمه نْ اهللا� ض� اه� ع�  بسم اهللا   م�

  : ، نه با صداي بلندخواندند آمين را با صداي آهسته ميو .. اعوذ باهللا و ... 

   1208حدث  1/203: آلثار امام طحاويشرح معاني ا

     728حديث  2/250 :و اعالء السنن1/130 :تهذيب اآلثار للطبري كما في الجوهر النقي و

ي� ر� اهللا بن مسعود  عبدعلي و حضرت حضرت در حديث ديگري دربارة همچنين    _۷+ نيز   م�اه� ع�نْ اهللا� ض�
  : چنانچه ند،فتگ آمين را با صداي آهسته ميايت است كه ايشان ور

  نْ قَ   
َ
 قَ  لٍ ائِ وَ  ِبْ ا

َ
�  نَ �َ : ال   اهللاِ دُ بْ قَ  وَ  َ*ِ

َ
 وَ  مِ يْ حِ الر�  ِن Eْٰ الر�  اهللاِ  مِ سْ بِ بِ  انِ رَ هَ  َ�ْ ال

َ
 وَ  ذِ وn عَ ا�H  بِ ال

َ
  .ْ. امِ ا�H  بِ ال

اهللا بـن   كند كه امير المؤمنين حضرت علي و حضرت عبد حضرت ابو وائل روايت مي :ترجمه
ي� ر�  مسعود نْ اهللا� ض� ـاه� ع� بلكه با صداي آهسته (گفتند  و آمين را با صداي بلند نمي... و بسم اهللا...  اعوذ باهللا  م�

  ). گفتند مي

 صيات ابيخلِّو م 727حديث 2/249: اعالء السنن و 9304 حديث 9/266 :معجم كبير طبراني

ـ  393متوفي  طاهر مخلِّصي    2331حديث  3/203: ه

ه� امام ابن جرير طبري بايد افزود كه  ح�م� ٰ  ر� ـا�� نويسد كه آمين گفتن با صداي  نكه ميآبعد از    اهللا� ت�ع�
  : آهسته و صداي بلند، هر دو در احاديث ثابت است، مي افزايد

  نْ اِ  وَ 
ُ
 خَ تَ ُ�ْ  َت نْ ك

ً
  نَ ذ �َ ا اِ هَ بِ  َت وْ الص�  فِض ارا

َ
  ← ... Cلِ  ذٰ َ*ٰ  مْ هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ�َ رَ  ْ.َ عِ ابِ ا�H وَ  ةِ ابَ حَ الص�  َ�َ كْ ا
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} خُفيه{خواهي اختيار كني، پس آمين با صداي آهسته را ميطريق دو  يعني اگر يكي از بين اين

ل�يْ اهللا�  ان� ْضو� ر� را اختيار كن، زيرا اكثر صحابة كرام و تابعين عظام  ْ ع�  آهستهخُفيه و آمين را با صداي   ْرتْ ع� ْجم� ا�  �

   .گفتند مي

  .چاپ دار الفكر بيروت 3/53: و الجوهر النقي 2/255 :اعالء السنن

ابن حزم ظاهري نيز با سند صحيح در محلّي خود روايت مي كند كه حضرت عبد اهللا بن مسعود    _۸+
ي� ر�  نْ اهللا� ض�   :حكم مي دادند  ه� ع�

ْسوَدِ، ِ�َ 
َ ْ
ِ� Eََْزةَ َقْن إبْرَاهِيمَ ا�bَخl�ِ َقْن عَلْقَمََة، وَاأل

َ
ُ�ِْ� : هُمَا َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن مَْسعُودٍ قَاَل وََقْن أ

ثًا
َ

ِمَامُ ثَال
ْ

  .اِالْستِعَاذَةُ، وَ  اهللاِ الر�Eَِْن الر�ِحيِم، وَآمِ.َ : اإل

ي� ر� حضرت عبد اهللا بن مسعود  :ترجمه نْ اهللا� ض� مي فرمودند؛ امام سه چيز را با صداي خُفيه و   ه� ع�
  .وذ باهللا را و بسم اهللا را و آمين رااع: آهسته مي خواند

  . چاپ دار الفكر بيروت 2/294و  2/280: المحلي باآلثار از ابن حزم

ي� ر� امام اعظم    _۹+ نْ اهللا� ض�   :استروايت فرموده خود به اسناد صحيح  »كتاب اآلثار«در   ه� ع�

بُو َحنِيفَةَ، َقْن �Eَادٍ، َقْن إِبْرَاهِيَم، قَا
َ
ْخَ�َنَا أ

َ
 أ

َ
ِمَامُ :  ل

ْ
رْبَعٌ ُ�َافُِت بِهِن� اإل

َ
ُسبَْحانََك الل�هُم� وَِ¤َمِْدَك، وَا�Hعَوnذُ : أ

يَْطاِن، وَ  اهللاِ الر�Eَِْن الر�ِحيِم، وآمِ.َ     .مَِن الش�

ه� از حضرت ابراهيم نخعي  :ترجمه ح�م� ٰ  ر� با صداي  روايت است كه امام در نماز، چهار چيز را  اهللا� ت�ع�ا��
   . را و آمين را... را و بسم اهللا... خواند، ثناء را و اعوذ باهللا آهسته مي

      83حديث 16ص: كتاب اآلثار

ه�  از حضرت امام ابراهيم نخعيديگر و همچنين به اسناد صحيح    _۱۰+ ح�م� ٰ  ر�   : روايت است   اهللا� ت�ع�ا��

 قَ  مَ يْ اهِ رَ بْ اِ  نْ قَ 
َ

ِ  ن� هِ يْ فِ ُ§ْ  ٌس َ¦ْ : ال
ْ

ـر�ِحيِم، : امُ مَ اال ُسبَْحانََك الل�هُم� وَِ¤َمِْدَك، وَا�Hعَوnذُ وَ  اهللاِ الر�Eَِْن ال
̈ رَ  وآمِ.َ   نَ ب� وا

َ
َ ا ل

ْ
  دُ مْ © ا�

ه� از امام ابراهيم نخعي  :ترجمه ح�م� ٰ  ر� خُفيه  روايت است كه امام در نماز، پنج چيز را با صداي اهللا� ت�ع�ا��
  .را و آمين را و اللهم ربنا لك الحمد را...  را و بسم اهللا...  سبحانك اللهم را و اعوذ باهللا: خواند يآهسته مو 

    2596حديث 2/87 :و مصنف عبد الرزاق 724حديث 2/247 :اعالء السنن

   8945حديث 2/36: مصنف ابن ابي شيبهمثله في  اال الثناء و

ه� همچنين امام طبري    _۱۱+ ح�م� ٰ اهللا� ت�  ر�   ←: مي نويسد  ع�ا��
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  .ْ. آمِ بِ  نَ وْ فُ ا ُ�ْ وْ نُ �َ  ِ»l يْ ا�H  مَ يْ اهِ رَ بْ اِ وَ  lªِ عْ الش� وَ  l�ِ خْ ا�b  ِن عَ  يَ وِ رُ وَ 

� امام شعبي و امام ابراهيم تيمي  از امام ابراهيم نخعي و :ترجمه حم��� ٰ  ر� روايت است كه هر   اهللا� ت�ع�ا��
  .صداي خُفيه و آهسته مي گفتندآمين را با  ،سة اين بزرگواران

  .  چاپ دار الفكر بيروت 2/58: الجوهر النقي از عالمه تركماني

  .بوده است ه امام شعبي شاگرد پنج صد تن از اصحاب رسول اهللا

ي� ر�  حضرت سراج االمه و امام االئمه، فقيه اعظم ابو حنيفه   _۱۲+ نْ اهللا� ض�   : نيز مي فرمايد  ه� ع�

رْبٌَع ُ�َافِ 
َ
ِمَامُ أ

ْ
يَْطاِن، وَ  اهللاِ : ُت بِِهن� اإل ـر�ِحيِم،  ُسبَْحانََك الل�هُم� وَِ¤َمِْدَك، وَا�Hعَوnذُ مَِن الش� ـر�Eَِْن ال ال

ِ� َحنِيفَةَ رَِ�َ اُهللا َقنْهُ : قَاَل rَُم�دٌ  .وآمِ.َ 
َ
ُخُذ، وَهُوَ قَوُْل أ

ْ
  .وَبِهِ نَأ

سبحانك اللهم را و اعوذ باهللا خواند،  آهسته ميخُفيه و را با صداي  امام در نماز، چهار چيز :ترجمه
   . و آمين رارا و بسم اهللا را 

  83حديث 16ص: كتاب اآلثار

  

�+ �_�  

  

 آمين دعا »آمين، الدعاء«  :كه تسا موجود 3/243 :در صحيح بخاري شريفگفته شد و چنانكه 
ـاء و چنانكه گفته شد . بفرما اينست كه يا الهي دعايم را قبولآمين  عنايم. ستا ، كه قرآن عظيم دربارة دع

  : فرمايد مقرَّر فرموده است، چنانچه مي اصولي را

خ�ْفي�ةً  ًعا و�� � ر� ب��ك�ْم ت�ض�   . 55اعراف آية سورة   ،ا�دْع�ۡوا ر�

   . هو آهست هفييعني دعاء بخواهيد از پروردگار خود، زاري كنان و خُ

نيز از خداوند، به طور خُفيه و  ؛كه پيغمبر خدا حضرت زكريا  دفرماي مي 3 ة مريم آيةرو در سو
   :آهسته دعا مي خواست

ي�ًا، آءً خ�ف� �ه* ن�د� ب�   3ريم آية سورة م  ا�ذْ ن�اٰدي ر�
   . آهستهخُفيه و طور ه پرودگارت، بخواست از كه زكريا دعا  را ياد آور هنگاميه ب و :ترجمه

 اkْ  lmُ خَ : دفرماين مي ههمچنين رسول اهللا   _۱۳+
ْ
 ) ءِ َ! اno ( رِ ك

َ
َ ا

ْ
p nqِ.   

  ←. بهترين ذكر يعني بهترين دعاء، دعاي آهسته و خُفيه است: يعني
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 و 548 و 547 حديث 2/81 :و شعب االيمان بيهقي 1559و  1477حديث  1/172 :مسند احمد

ـند ابـن    809 حديث 3/91 :و صحيح ابن حبان 731حديث 2/81 :و مسند ابي يعلي 9884و 550 و مس
 حديث 10/375 :و مصنف ابن ابي شيبه183 حديث 1/99 :و مسند الشاشي 250حديث154ص: مباركال

و المنتخب من مسند عبد بـن   54 حديث10ص: و كتاب الزهد از امام احمد بن حنبل 35518 و 30279
   39 حديث 62ص :و القناعه از دينوري137حديث 1/76 :حميد

  : فرمودند هيح موجود است كه آنحضرتو همچنين در حديث صح   _۱۴+

 عْ يَ  رl ـ السl ِ¬  ةٌ وَ عْ دَ 
ُ

 ِ¬  ةً وَ عْ دَ  ْ.َ عِ بْ سَ  دل
ْ
 عَ  ال

َ
   .ةِ يَ غِ ال

  . برابر با هفتاد دعاي جهري است) آهسته(يك دعاي خفيه : يعني

 ةو الفتح الكبير في ضم الزياد 3196حديث : و كنز العمال 2/254: و اعالء السنن 21/360: عزيزي
  6339: الجامع الصغير از سيوطيالي 

ـتن   هلذا چونكه آمين دعاست، بنابرين مطابق اين اصول قرآن مجيد و احاديث رسول اهللا گف
  .باشد آمين در نماز با صداي خفي و آهسته، سنت و بهتر مي

، چنانكه در احاديث صحيح در ضمن دليل دوم مذكور شد، باشداسمي از اسماء الهي  »آمين«و اگر 
  : بازهم خُفيه گفتن آمين افضل است، زيرا خداوند امر مي كندصورت در اين 

  6 ... َو خِيَفةٗ وَٱذۡكُر ر�ب�َك ِف نَۡفِسَك تََض�ٗع 
  ...ياد كن خُفيه و آهسته صداى  ه و در دل خويش پروردگارت را با تضرع و ترس ب :ترجمه

ح�م�ه� امام رازي  ٰ  ر� سپس ه يعد از ايراد دالئل وجوب آمين به صداي خُفب در تفسير كبير خود  اهللا� ت�ع�ا��
  :   مي نويسد

ـتحب   « ـر، مس و اگر حكم وجوب خُفيه گفتن آمين از دو آية مذكور ثابت نشود، حد اقل مرتبة ام
  . »بودن است

ۚ ٱدُۡعواْ َرب�ُكۡم تََض�ٗع  آية تحت 14/281: رازيكبير امام تفسير    ' ... وَُخۡفيًَة
  . اهللا بر آن قائل ايم و ما احناف بحمد

ـونين و     ـيد ك بنابرين خُفيه گفتن آمين، هم از روي قرآن عظيم الشان و هم از روي احاديـث س
ـان و هـم از روي   ه رسول ثقلين حضرت محمد مصطفي  و هم از روي روايات اصحاب بزرگوار ايش

 ←حابه و تابعين را دين وفتاوي تابعين عظام ثابت مي باشد، و احناف نيز چون پيروي از قرآن و سنت و ص
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ايمان، و جدائي و بيراهه روي از ايشان را گمراهي و عصيان مي دانند، مذهب ايشان همان است كه از روي 

  . اين دالئل ثابت مي باشد

را  »مجتهد فيه«ولي واي بر حال آن گمراهاني كه با استفادة سوء از نام قرآن و حديث، اين مسئلة 
و توسط آن بسا مسلمانان ساده لوح را  دست مي زنندانتشار و تفرقه انگيزي به سالم، بهانه گرفته ميان اهل ا

خود انتقام آنها را خواهد  ،خداوند. نه تنها گمراه ساخته بلكه عده اي از ايشان را به سر منزل الحاد كشانيده اند
  .گرفت

  و نيك آيد و يا اين ماطبل قيامت زنند           آن تكه تا  باش

  

�+ �_�  

  

فرقة غير مقلِّدين، فرقة ال مذهبان، فرقة وهابيان، فرقة  اين گمراهان كه خود را فرقة اهل حديث،
ـديث     گويند و استدالل مي در نماز با صداي بلند آمين ميمي نامند، ... سلفي ها و غيره  ـه در ح ـد ك كنن
  :شريف وارد است

 قَ  هُ َقنْ اُهللا ِ�َ رَ  جرٍ حُ  ل بِن ائِ ن وَ عَ 
َ

 رَ قَ  ه�ª ا�b  ُت عمِ سَ  ال
َ
الlْ.َ  أ  قَ فَ  َلkِْ الْمَغُْضوِْب عَلَيِْهمْ وََال الض�

َ
 ال

   .هُ وتَ ا َص هَ بِ  د� مَ وَ  .َ آمِ 

ي� ر� از حضرت وائل بن حجر  :ترجمه ْنـاهللا� ض� ـول اهللا   ه� ع� ـاز  هروايت است كه رس ـۡزي�  در نم  غ�
ۡو م�غۡ الۡ  ل� ض� ْ ب� ع� ال�  يۡ�� آو� �ۡرت�  الض��   . فرموده و آنگاه با صداي بلند آمين گفتند را قرائت  ل�

   248 حديث: شريف سنن ترمذي

ي� ر� حضرت وائل بن حجر نخست بايد دانست كه  :در اين باره بايد گفت كه نْ اهللا� ض� در يمـن    ه� ع�
مده فقط حدود بيست روزي در مدينة شريف اقامت كرده و مسائل نماز و منوره آاسالم آورده آنگاه به مدينة 

    . غيره را آموخته دوباره به يمن برگشت

ي� ر� و اين روايت حضرت وائل بن حجر  نْ اهللا� ض� صورت مذكوره اش معارض روايات و عمل ه ب  ه� ع�
نْ آن بزرگان صحابه مانند حضرت عمر و علي و عبداهللا بن مسعود  ي� اهللا� ع� ض� ْ ر� ـا  قرار مي   �� ل گيرد كه س

، بنابرين در مقابل روايت و عمل ه انددينگذرا هو حضور رسول اكرم ويش را در خدمتهاي سال، عمر خ
  ← . ن، روايت وي ترجيح نخواهد داشتن بزرگوارااي
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كه سر و پشـت و   اي پائين كنند به اندازه ركوع خود را دربراي مردان اين سنت است كه  :5مسئله

  . هم قرار بگيرند}برابردر يك خط مستقيم، {سرين ايشان همه در موازات

ـود را از   :6لهمسئ ـود  پبراي مردان سنت است كه در هنگام ركوع، هر دو دست خ ـوي خ ـدا   هل ج

  . هدارندنگ

                                                                                                         
ي� ر�  حضرت وائل بن حجرثانياً  نْ اهللا� ض�  امر اين ،خود نيز متوجه اين امر بوده در حديث ديگر خود   ه� ع�
صداي شان، در موجوديت وي، آمين را چرا با  مباركةخالف عادت  هرداند كه رسول خداگ را واضح مي

  . بلند گفتند

ي� ر� به سند صحيح از حضرت وائل بن حجر  دوالبيچنانچه امام    _۱5+ نْ اهللا� ض�   : كند روايت مي  ه� ع�

 قَ فَ 
َ

 مَ  هُ وتَ ا َص هَ بِ  دn مُ فَ  .َ آمِ  ال
َ
 اِ  اهُ رَ ا ا

ّ
مُ عَ فُ  ال

ّ
   .انَ ل

به آمين گفتند، و اينكار را فقط به آن خاطر انجام دادند تا با صداي بلند  هو رسول اهللا...  :ترجمه
  . آمين گفتن در نماز را بياموزانندما 

   1090حديث  2/610 :الكني از دوالبي كتاب االسماء وو   730حديث 2/252 :اعالء السنن

ضرت وائل در حديث صحيح ديگري كه در درجة صحت همانند احاديث مسلم شريف است، ح   _۱6+
ي� ر� حجر بن  نْ اهللا� ض� در ميان تقريباً صد نماز ايام اقامت  هرسول اهللا گرداند كه مي آشكاراين امر را نيز    ه� ع�

 »سه بار«فقط خواند، به خاطر تعليم وي و همراهان وي  هوي در مدينة منوره كه در پشت رسول اهللا

  : آمين را با صداي بلند گفتند و بس

 قَ 
َ

    .اٍت ر� مَ  الَث ثَ  .َ آمِ  ال

   2/239 :و اعالء السنن 38 حديث 22/22: معجم كبير طبراني

ي� ر� و با اين وجود، حضرت وائل بن حجر  نْ اهللا� ض� ـرت   ه� ع� ـز در   هعادت هميشگي آنحض را ني
ـاروق بقية ديگري مانند صحيح حديث  ـرت علـي مرتضـي    ،بزرگان صحابه چون حضرت عمر ف  ،حض

ي� ر� صحابة كرام  حضرت عبد اهللا بن مسعود و غيره ساير نْ ض� ْ اهللا� ع� كه سراسر عمر خويش را در خدمت و   ��
  : كند مي روايت گذرانيده بودند، چنانكه در حديث دوم گذشت، چنين  هحضور رسول خدا

 قَ فَ 
َ

  وَ  .َ آمِ  ال
َ
   .هُ وتَ ا َص هَ بِ ) َض فِ خَ ( خqَ ا

  .آهسته آمين گفتندخُفيه و با صداي  هيعني آنحضرت

�+�_�  
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ع�  }در قومه{براي امام سنت است كه بعد از آنكه از ركوع برخاست ـم� ه�   اهللا�   س� ـد� ـْن ح�م�   ل�م�

ح�ْمدكه در قومه فقط  تسين او براي مقتدي سنت ا. بگويد
ْ
�ن�ا ل�ك� ال ب�   . بگويد ر�

  . ست كه هر دوي آنها را بگويدين اسنت ا خواند كه تنها نماز مي كسيمنفرد يعني براي 

ـد و   در حالت سجده براي مردان سنت است كه شكم خويش را از زانوي خود دور :۷مسئله بگيرن

  . ور نگهدارند و بازوهاي خود را از زمين بلند نگهدارنددخود  يهلوپ آرنج هاي خويش را از

ـاز  }وسط و آخردر نشستن {براي مردان سنت اينست كه در قعدة اول و آخر :۸مسئله ـوري  نم ط

ه باشد، طرف قبله رو ب شتان آن ايستاده باشد و انگشتان پابر روي انگايشان كه پاي راست  بنشينند

ـر    و. دنته باشـ آن نشسبر روي ده شده باشد و يبر زمين خوابانايشان و پاي چپ  ـر دو دسـت ب  ه

  . طرف زانو باشده و سر انگشتان ب ودهزانو ب }نزديك{

  . را با صداي بلند بگويدنماز براي امام سنت است كه سالم  :۹مسئله

ـد،   امي مقتدي هاي خود راسالم به تم ،براي امام سنت است كه در سالم خود :۱۰مسئله نيت كن

ـز    ـود را ني چه مقتديانش مرد باشد يا زن يا اطفال، و همچنين نيت سالم به فرشته هاي همراه خ

  . بنمايد

ـته  جـ ه در سالم، نيت سالم به ساير نمازگذاران موك تمقتدي سنت اس براي ود و فرش

سالم به امام را در  باشد، نيت همچنين اگر امام در سمت راست مقتدي و. هاي همراه خود را نمايد

ـه   مالسالم امام را در س ، و اگر امام در سمت چپ مقتدي بود، نيتنمايد سمت راسته سالم ب ب

دو سالم  صورت نيت سالم به امام را در هر در روبرويش بود، در اينام اگر ام ايد، وـسمت چپ نم

  . خود نمايد

اگر {را از آستين يشهاي خو بير تحريمه، دستبراي مردان سنت است كه در هنگام تك :۱۱مسئله

ـال   طوره البته اگر عذري ب. دنكن شال بيرون و از زير قطيفه و}را پوشيده باشندآن چپن و امثال  مث

  .دباشوجود نمغيره  سردي شديد و

  

  

�+�_�  
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  در نماز فل خواندن قرآن شريئمسا

�+�_�  

ـده  هر حرف قرآن بايد صحيح و درست. ستاريف واجب ـصحيح خواندن قرآن ش :۱مسئله  خوان

 و ص ،س« و همچنين »ض و ز، ظ ،ذ ،ه و ح ،عين و همزه«فرقي كه ميان تلفظ حروف . شود
   .نشود فظلت حرف ديگري، جاي يك حرفه بايد رعايت گردد تا ب ،وجود دارد »ث

 مـي  »ه«بگويد  »ح«جاي اينكه ه صحيح خواندن حرفي نيست، مثالً به اگر كسي قادر ب :۲مسئله

بر  اين صورت خواند، در همه را سين مي »ث، ص، س«را صحيح اداء نمي تواند يا  »ع«يا  ،گويد
ـد  اگر سعي و و. ن اين حروف سعي و كوشش كندندتا در صحيح خوا استاو الزم  ، كوشش نكن
  . گرديدنيز اداء نخواهد  نمازش و ،خواهد شدر اگناهك

 ايـن  تالش، بازهم نمي تواند حروف را درست اداء كند، در البته اگر كسي با وجود سعي و

  .شد صورت او معذور دانسته خواهد

ـرآن  ه را ب »ع و ح«كسي قادر است حرف  اگر  :۳مسئله درستي بخواند ليكن از بي پروائي، چنان ق
غلط به اين توجهي  خواند، و مي »ه«بگويد آن را هميشه  »ح« خواند كه بجاي اينكه يشريف را م

   .دشوهم نمازش اداء نمي  باشد و اين صورت هم گناهكار مي كند، در ن خود نميخواند

  

�+ �_�  

  
ـد،  دوباره در ركعت دوم نماز  ،سوره اي را كه در ركعت اول نماز خوانده بود كسي اگر  :۴مسئله خوان

  . خوب نيست بي ندارد، اما ارتكاب اينكار بدون ضرورتعينكار اي

كه در قرآن نوشته شده ه شود خوانددر نماز بايد به همان ترتيبي سوره هاي قرآن شريف   :5مسئله
  ورة ـركعت اول خواند، اكنون س بلكه چون سوره اي را كسي در ،پس و پيش خواندآنها را اند، نبايد 
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  . نخواند و سورة قبل از آن سوره را دوم بخواند از آن را در ركعت بعد

� ا� ق�ْل ي� سورة  ،مثالً اگر كسي در ركعت اول نماز ۡو ا الْٰك ه� ي� ركعـت   در اكنون ،را خواند   ن� ف�ر�

ۡو ق�ْل ا�  يا  ح�دٌ ا�   و� اهللا� ق�ْل ه� يا   ء� ذ�ا ج�آا�  سورة دوم  ب�� الْف�ل�ق�  ذ� ع� ۡو ق�ْل ا�   يا  ب�ر� ب�� اع�   بخواند و  را  لن��اس� ذ� ب�ر�


يۡ  ل�ْم ا� سورة � 
�  و  ف� ت
ر � ا� ق�ْل ي� سوره هاي قبل از  سايرو   ف� لٰ يۡ ال� ۡو ا الْٰك ه� ي� را نخواند، زيرا اين چنين    ن� ف�ر�
.باشد ترتيب خواندن مكروه مي بي

 )١(
    

  .ي ترتيب خواند، اين صورت مكروه نخواهد بودفراموشي به كسي بليكن اگر 

ـورة   آن و شروع خواندن سوره اي كند، اكنون قطع ه ون كسي شروع بچ  :6مسئله ـدن س به خوان
  . باشد ديگري بدون ضرورت مكروه مي

ـاز    يا تازه مسلمان شده است، او در ،را اصالً ياد ندارد خواندن كه نماز كسي هر :۷مسئله ـر نم سراس
ْبح�ان�  �  س� ْبح�ان�  اهللا� �  س� ـاز    .دشو مي فرض در اين صورت اداء ،ديوگب  اهللا� ـد نم ـيكن باي ـدن را   ل خوان
  .بسيار گناهكار خواهد شد ،اگر در آموختن نماز كوتاهي كند و. بياموزد

   

�+�_�  
  

                                                 
(١)      

ْ
وْ ال

َ
ن ا�نِْكيَس أ

َ
 أ

َ
وْ َسهْوًا فَال

َ
قَِص*َةِ إغمَا يُْكرَهُ إذَا َ�َن َقْن قَْصٍد، فَل

ْ
   .فَْصَل بِال

   1/547 :رد المختار

عالمه ظفر احمد و صحابة كرام مروي است كه  هدر اين باره احاديث متعددي از رسول اهللا

ه� عثماني  ح�م� ٰ  ر�      147تا  4/142: است ج نمودهخريتاعالء السنن در تعدادي از آنها را   اهللا� ت�ع�ا��

ي� ر�   اهللا بن مسعود يكي از اين روايات از حضرت عبد   : مرويست ه� ع�نْ اهللا� ض�

 
َ

  ...: عَِن ابِْن مَْسعُودٍ، قَال
َ

وًسا؟ : فََجاءَهُ رَُجٌل، فََقال
ُ
ُقْرآَن َمنْك

ْ
 ال

ُ
 فَْقَرأ

ً
يَْت رَُجال

َ
رَأ

َ
بَا َقبِْد الرْ@َِن، أ

َ
يَا أ

 
َ

ِب  ذَلَِك : قَال
ْ
َقل

ْ
وُس ال

ُ
   .َمنْك

ي� ر�   از حضرت عبداهللا بن مسعود :ترجمه ـرعكس    ه� ع�ْنـاهللا� ض� دربارة مردي پرسيدند كه قرآن را ب

ي� ر�   حضرت عبداهللا بن مسعود. ترتيبش مي خواند   . او قلبش برعكس است: فرمود   ه� ع�نْ اهللا� ض�

   114/ 1: جيد كذا في االتقاناخرجه الطبراني بسند و    8846حديث  :معجم كبير طبراني

  1093حديث 4/142: و اعالء السنن
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  شكننده هاي نماز  

�+�_�  

.نمازش مي شكند ،گفتسخن نماز اثناي فراموشي در ه كسي قصداً يا ب اگر :۱مسئله
)
 

١(
  

ـازش مـي     ،گفت هاييا  اُفيا  هاُيا  آهاگر كسي در نماز  :۲مسئله ـرد، نم و يا با صداي بلند گريه ك
  . شكند

ـا  ه گريه كدلش به درد آمد ،البته اگر به سبب ياد كردن بهشت و دوزخ           ف واُرد يا آه كشيد ي

  . نمود، در اين صورت نمازش نمي شكند ... غيره

حرف  ون وسيله يكي ده ايـاگر كسي بدون عذر و ضرورت، گلوي خود را صاف كرد و ب  :۳مسئله
  . يدا شد، نمازش مي شكندپاز آن 

  . و نمازش نمي شكند ،هست ناچاري، اكنون البته اگر ضرورت و عذر باشد

اما  .، نمازش نمي شكندگفت  ْمد� هللا� ا�لۡح�  د و سپسزدر دوران نماز عطسه  گذارياگر نماز  :۴مسئله
  . نبايد در داخل نماز اينكار را كند

، در گفت   هللا� ا ك� م� ح� ْر ي�  ماز به اوندر دوران  گذارد و اين نمازز عطسه ريديگو اگر شخص 
   .ندكمي شخوان  اين صورت نماز اين نماز

  . از روي آن ديده بخواند، نمازش مي شكند اگر كسي در داخل نماز، قرآن شريف را  :5مسئله

ـ   د كهچرخ داچنان ، خود را به سوئي اگر كسي در دوران نماز  :6مسئله ـه ب ه سينه اش از سمت قبل
  . مي شكند، نمازش طرف ديگري برگشت

  . شكند مي الم گفت، نمازشالس عليكم جوابش در گذارنماز و سالم داد را نمازگذار كسي اگر  :۷مسئله

  .موهاي خود را ببندد، نمازش مي شكند ،زني در دوران نماز اگر :۸مسئله

                                                 

  .مراد از شكستن نماز، فاسد شدن نماز يعني باطل شدن نماز است    )١(
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ـد آن را   اگر يك دانةورد يا بنوشد، حتي بخرا نماز، چيزي  كسي در دوران اگر :۹مسئله كنجد يا مانن

  . نمازش مي شكند رد،برداشته بخو

بند مانده بود و او آن را در داخل }قبل از شروع به نماز{هايش البته اگر چيزي ميان دندان
از  بزرگتريا اگر برابر  و .نخود بود، نمازش نمي شكند ةكوچكتر از يك دان اگر آن چيزپس بلعيد، نماز 

  . مي شكنددر اين صورت ، نمازش دانة نخود بود

فرو رفت، در ايـن  گذاشته بود و آب آن به حلقش  )١( وارصندر دهان خود ، يگذاراگر نماز  :۱۰مسئله
  .  مي شكندصورت نمازش 

 كرد خواندن ازكشيده شروع به نم دهان خود را آب سپس خورد وشيرين  اگر كسي چيزي :۱۱مسئله

صحيح  ، نمازشرود مي به حلق انست و به همراه لعاب دههم در دهانش باقي هنوز و مزة شيريني
  . باشد مي

كسي  ، يا خبر مرگگفت  ْمد� هللا� لۡح� ا� ي را شنيد و خوش خبر ،خواندن نماز اثنايدر اگر كسي  :۱۲مسئله

� ا� را شنيد و  � ا ن� � ا�  و�   هللا�   .  شكند ورت ميص نمازش در هر دوگفت،    نْ ْو ع� اج� ر�   ه� ل�يۡ  ا ا� ن�

  . ندشكمي  شگفت، نمازفوراً بسم اهللا اين هنگام  در گذارافتيد و نماز...  غيره اگر طفلي و  :۱۳مسئله

. شكند زن مي آمده از سينه اش شير خورد، نمازِ طفلش ،نياگر در جريان نماز خواندن ز  :۱۴مسئله

  . ش نمي شكنداين صورت نماز خارج نشد، در شير ،طفل نوجود چوشيد اگر با و

  
�+ �_�  

  
 ْكـري� ا�   هللا� ا� جاي اينكه ه را طويل ساخت و ب  هللا� ا� گفتن، الف  در هنگام اهللا اكبركسي اگر   :15مسئله

ْ ا�   هللا� آاو  ،بگويد ْ آ  هللا� ا� گفت يا  كْري� .شكند دو صورت مي نمازش در هر ،گفت كْري�
)
 

٢(     

                                                 
  .  وار و حكمهما واحدفي االصل پان و بدلناه بنص     (١)

و . خدا بزرگ استاهللا اكبر به معناي . باشد يابد كه موهم شرك مي زيرا معناي آن تغيير كلي مي    )٢(

ري� ا�   هللا� آ
ْ
ْ آ  هللا� ا� و  ك ري�

ْ
  .نعوذ باهللا اينكه آيا خدا بزرگ هست؟يعني معناي سواليه دارد،  ك
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ْ ا�  بِ اگر كسي ،ه همين ترتيبـب   ازـب ،بخواند ْر اكْب� ا�  هللا� ا�  داده آن راديگر ف را يك ال  كْري�

  .مي شكندنمازش  هم

ـد، امـ   نظرش ا كتابي ـبر خطي ي خوان در داخل نماز اگر نماز :16سئلهم ـان نخوان  اافتاد و آن را با زب
  . معنايش را در دل فهميد، نمازش در اين صورت نمي شكند

   .د، نمازش مي شكندنالبته اگر آن را با زبان بخوا

و يا ، امثال آنگوسفند و  ،بز ،پشك ،حيواني از قبيل سگكه  خواند اگر شخصي نماز مي  :۱۷مسئله
خوان  نماز از پيش روي هك خوان نمي شكند، اما انساني ، نماز اين نمازگذشت رويش انساني از پيش

ي از سكه ك خواندبنماز بايد در چنان جائي خوان  نماز برينناب. گردد گناهكار ميگذرد، سخت  مي
  . دچار تكليف نگردند وي سبب بهعبور و مرور خود رويش عبور نكند و مردم نيز در پيش 

اقل بي را نصب كند كه حد وخود چمقابل ر نباشد، در اين صورت در يسم ياگر چنين جائ
ـد،  نگاه در مقابل اين چوب ايستاده آ و )١(باشدو يك انگشت ضخيم طويل يك گز  شده نماز بخوان

چشم  ياچشم راست مقابل در بلكه آن را  ،چوب را نبايد در خط مستقيم با بيني خود قرار دهدلي و
  . خود قرار بدهد چپ

و چوكي كوچكي  ديگري به بلندي آن مثالً شياين صورت  ، درنبودموجود اگر چوبي  و
  . بگذارد را روبروي خود...  غيره

ـايز   روي نماز و گذشتن از پيشباال، اكنون عبور و مرور هاي  و در تمام صورت خوان ج
  . كب گناه نخواهد گرديدتبوده كسي مر

 در حالي ،رفتيا پيش  دو قدم پس يخاطر ضرورتي يكه خوان در دوران نماز ب اگر نماز :۱۸مسئله

ليكن اگر از جاي سجده اش پيشتر  .نمازش نمي شكند ،قبله منحرف نشداش از سمت كه سينه 
  . رفت، نمازش مي شكند

  

�+�_�  

                                                 
ـود،  ه كه برا اين چوب يا هر چيز ديگري     (١) ـتره«جاي چوب، پيش روي نماز خوان گذاشته ش س« 

  . گويند مي
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  مكروهات و ممنوعات نماز

�+�_�  

ـد  كم مي ليكن ثواب نماز را ،نمي شكند ارست كه گرچه نماز عملي امكروه آن   :۱مسئله و  ،گردان
   }.ممنوع استارتكاب آن بنابرين {باشد مرتكب آن گناهكار مي

در داخل زه ها سنگريور كردن د همچنينو هاي خود با زيور بدن يا ،بازي كردن با لباس  :۲مسئله
  . ستانماز مكروه 

سجده كرد، در اين صورت صاف كردن درست توان به سبب سنگريزه ها  البته اگر نمي
  . باشد جايز مييكي دو بار آنها 

ـا   ،انگشتان خود را بكشد}ترق تروق{صدايدر دوران نماز خوان  كه نمازمكروه است   :۳مسئله ي
   .راست بنگردطرف چپ و ه داده ب دورخود را  رويا ي هاي خود بر روي سرين خود بگذارد، تدس

ليكن  .نيست مكروه ناه كند، ايردن، از گوشة چشم نگگ چهره ودادن  دورالبته اگر بدون 
  . مي باشدمناسب ن ،هم بدون ضرورت شديدباز

ـر   را دو پا نماز، انگشتان هر قعدةتن در سخوان در حالت نش اين نيز مكروه است كه نماز  :۴مسئله ب
ـد    ،و يا اينكه چهار زانو بنشيند ،بر روي آنها بنشيند هساخت بلند زمين نهاده و پاهاي خود را ـا مانن و ي

  . باشند ند، اينها همه مكروه ميبنشينشستن سگان 

، در شوار باشدد شرايول بمعم طريقةه بنشستن  ،خاطر بيماري و مرضه بالبته اگر كسي 
ـرايش     گامنهممكنه بنشيند، در آن  لشك ره دارد تا بهاين صورت اجازه  ـتن ب ـة نشس هيچ طريق
  . مكروه نمي باشد

 اگر و دبده ي راجواب سالم كسكردن دست خود  با بلندمكروه است كه  خوان براي نماز  :5مسئله

  . ، نمازش مي شكندزبان داد جواب سالم كسي را با

كه مـب اسـ، لبازـداخل نمدر خوان مكروه است كه  براي نماز  :6مسئله   خاك دااخود را از ترس ايـن
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  . ا باال كندي، جمع نمايد شود هآلود

هد يا در خشوع او خلل خوا ،را خنده خواهد داد گذاركسي نمازكه  رود كه خوف مي جائي  :7مسئله
جاها مكروه نماز خواندن در چنين  ؛چيزي را فراموش خواهد كرديا به سبب آن در نماز و  ،انداخت

   .باشد مي

اري كته مصروف سخن گفتن يا مشغول انجام سروي نماز خوان نش پيشدر اگر كسي   :۸لهمسئ
   .او مكروه نيست در عقب، در اين صورت نماز خواندن باشد مي گذارطرف نمازه ست و پشتش با

ـا خواندن  از نماز ،است تهسنش گذارروي نماز كه پيش ليكن اگر شخصي  در عقب خود ن

او نماز  در عقب گذاراين صورت نماز ردببيند، مي تكليف ي جبر ه نشستنِشود و از اينگون ميآرام 
  .نخواند

به  گذارنماز ،رود كند كه خوف مي صداي بلند صحبت مي ته آنقدر باسنش و يا اگر شخص
 روهمكـ  اراينكزيرا  ،خواندبسبب او چيزي را در نماز فراموش كند، در اين صورت نبايد در آنجا نماز 

  . است

  . اينكار نيز مكروه هست، ه نبايد نماز خواندنمودرخ كسي وي رو به رچنين مه

  

�+ �_�  

  
  . نداردينكار حرجي ا ،خوان آويخته باشد نماز يورآن شريف يا شمشير روبرقاگر   :۹مسئله

  

�+ �_�  

  
 مـي خواند، اگرچه نماز برآن اداء بد نماز اشآن ب فرشي كه تصوير جانداران بر اگر كسي بر  :۱۰مسئله

  . خوان بر باالي تصاوير سجده نكند ، ليكن نمازشود

تصاوير در خانه گناه خيلـي   و آويختن. باشد تصويردار مكروه مي »جاي نماز«نگهداشتن 
  . بزرگي دارد
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ر دسقف را تصوير نگاري كرده باشند، يا تصاوير  يعني ،بود ي سرباالسمت اگر تصوير در   :۱۱مسئله
  . نماز مكروه خواهد شد، يا راست يا چپ نمازگذار باشد يروبرو

.گردد نماز مكروه نمي ،نمازگذار باشد زير پاي اگر تصوير در
)١(

  

ـ  ستاو كوچك رد خُتصويري كه آنقدر  ـه     ،دكه اگر بر زمين بگذارن ـتاده ب شـخص ايس
اينها  ،ده باشدشو آن قطع شده يا مح ل نباشد بلكه سرو يا اينكه تصوير مكم ،مشكل آن را مي بيند

  . گردد نماز مكروه نمي ،دنجانبي كه قرار داشته باش هربه  ،دنحرجي ندار

  . مكروه استدار صوير تلباس با نماز خواندن   :۱۲مسئله

  . ستنيمكروه  ،بيجان ديگري باشد اگر تصوير درخت يا خانه يا شي :۱۳مسئله

  
�+ �_�  

  
كسي با  البته اگر. ر داخل نماز با انگشتان مكروه استغيره د آيات يا تسبيحات وشمردن   :۱۴مسئله

  . ستياينكار مكروه ن ،فشردن انگشتان، شمار آنها را بياد بسپارد

.مكروه استنسبت به ركعت اول، ركعت دوم طويلتر خواندن   :15مسئله
)
 

٢(   

مان نماز ه همان سوره را درهميشه طوري كه ه نماز ب اي براي يكنمودن سوره  عينم  :16مسئله
  . باشد آن نماز نخواند، مكروه مي بخواند و سورة ديگري را هرگز در

و دو  را بر شانه انداخته}پتو يا قطيفه ،دستمال{،خوان شال كه نماز نماز خواندن در حالي  :17مسئله
                                                 

ـورت گرد مكروه مينماز ، بازهم به همين ترتيب اگر در پشت سرش باشد    (١)  د، اما كراهت آن از ص

  . تر است هاي قبلي خفيف

    2/25: جديده ةحاشي

  . ركعت اول مكروه استقرائت در يعني خواندن قرآن در ركعت دوم به اندازة سه آيت بيشتر از     )٢(

  25/ 2 :حاشية جديده
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.استمكروه  ،باشدن ويزاآ هاز دو طرف شانآن  گوشة

 )١(       

كسي لباس ديگري جز آن  اگر. مكروه است كثيفچرك و  ،لباس خراب بانماز خواندن   :۱۸مسئله
  . باشد ندارد، در اين صورت مجبوراً جايز مي

ـد  كه پول فلزي يا چيزي مانند آن در دهان نماز خواندن در حالي نماز  :۱۹مسئله ـروه م خوان باش  ك

ـورت نمـ  دگرد اگر چنان چيزي در دهانش باشد كه مانع قرائت قرآن مي و .ستا ز اداء ا، در اين ص
  . شكند مينماز شود و  نمي

.مكروه است ،يا قضاي حاجت ادرارشدت تقاضاي  هنگام در خواندن زنما :۲۰مسئله
)
 

٢(    

ورد و خغذا باول در اين صورت  ،تساغذا نيز آماده  و اشدبسيار گرسنه بانسان كه  زماني :۲۱مسئله
ـاز  البته اگر وق. باشد ن مكروه ميخواندن در اين حالت بدون غذا خورد نماز. آنگاه نماز بخواند ت نم
.نخست نماز را بخواند )٣(،بسيار تنگ باشد

)
 

٤(
  

اگر از بستن چشمها در نماز خوان  نمازالبته . نماز مناسب نيستهنگام ها در  بستن چشم  :۲۲مسئله
  . بي نداردـها عي ، بستن چشميابد خشوع و خضوع بيشتر مي

ضرورت  ست و اگراروه بدون ضرورت مك كردن پاكرا  بيني كردن وف تُدر داخل نماز،  :۲۳مسئله
  . استجايز  ،افتاد

  ازـنم يـندر دشت يا زمياگر {مثالً كسي سرفه كرد و بلغم در دهانش آمد، در اين صورت

                                                 
 وَ  ؛1/25:و F اEداية    ) ١(

َ
َ ال  سْ ي

ُ
  دل

َ
 عَ  هُ ن ِال

َ
  وَ هُ  ، وَ لِ دْ الس  ِن  عَ Jٰ نَ  المُ س ال هِ يْ ل

َ
 عَ Kَْ  نْ ا

َ
  هُ َبـوْ ثَ  ل

َ
Nَ َوَ  هِ اِسـ ر 

 
َ
 سِ رْ يُ  م عُ  يهِ فَ تْ ك

ُ
  ل

َ
   .هِ بِ وانِ جَ  نْ مِ  هُ افَ رَ طْ ا

و امام احمد بن حنبل در مسند  345 حديث: و امام ترمذي 548 حديث: را امام ابو داوداين حديث 

  .روايت كرده انددر كتب خود  حدثينمساير و   8227و   8195و   8140و  7593 :خود

  . همين حالت بخواند درنماز را اما اگر خوف رفتن وقت نماز را دارد،      )٢(

    26/ 2 :جديدهة حاشي

  . هاي موكده را نتواند بخواند يعني وقت آنقدر تنگ گردد كه نماز فرض و سنت     )٣(

  2/26: جديده ةحاشي

  . دست دادن جماعت را دارند، نخست نماز را به جماعت بخوانند اگر خوف از و مردان    ) ٤(

  2/26: جديده ةحاشي
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ف تُ طرف قبلهه راست يا ب به سمت نبايد آن را ولي ،ف كندبه طرف چپ خود تُآن را  }خواند مي
   .آن را در دستمال خود بگيرد }خواند نماز مياي خانه اگر در مسجد يا {و. كند

در  كشتن آن، آن را گرفته رها كند گذارمازن، گزيد كسخَدر دوران نماز  ي راگذاراگر نماز :۲۴مسئله
  . نماز خوب نيست داخل

گرفتن آن قبل از گزيدن . د، در اين صورت آن را نگيراست دهك هنوز او را نگزيساگر خَ
  . شدبا ميمكروه 

   .مكروه استبدون ضرورت چيز ديگري يا تكيه كردن بر ديوار در نمازهاي فرض،  :25مسئله

سرعت به ه باقيمانده بود كه بسوره كلمة  اگر كسي سوره را كامل نخوانده هنوز يكي دو  :26مسئله
  . دگرد اين صورت مكروه مي نماز دردر ركوع تمام كرد،  ركوع رفت و سوره را

بلندتر بود، بطور مثال كسي بر روي چوكات هايش  قدماز جاي  كسي ةسجدجاي  راگ  :۲۷مسئله
  : چقدر است بلندي اين جاي سجدهكه  مالحظه شود، در اين صورت دروازه سجده كرد

  . دمي باشدر اين صورت صحيح ننماز  ،بود}وجب{ستلاگر بلندي آن بيشتر از يك بِ

باشد، ليكن ارتكاب اينكار بدون  نماز صحيح مي ،بود آن ست يا كمتر ازلاگر برابر يك بِ و
  .استضرورت مكروه 

  

  

  

  
  ز استيكه شكستن نماز درآنها جا يها صورت

�+�_�  

ـرد، و  }اش يا طياره موتر{كه قطار،ن بود نماز خوانددر حال اگر كسي   :۱مسئله ـوازم حركت ك و  ل
سوار شدن بر  ت شكستن نماز واين صور ند، دراوار بر آن سيا زن و اوالدش  ،استاسبابش در آن 

  .ستابرايش جايز }يا طياره موتر{،قطار

  نماز ،ا از ترس مارست تاجايز براي او شد، يش پيدا ش رونماز بود كه ماري پي اگر كسي در  :۲مسئله
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  .ندقطع كرا 

ـري ن درندة ايا حيو{كنگام مرغ را باز مانده بود و پِشهشب خوان،  نماز اگر  :۳مسئله ـراي }ديگ  ب

  . بشكند نماز خود را ،مرغتلف ترس  ازاو مي تواند مد، آ شارشك

ـوان  ، و نمازهايش را برداشت بوت هخواند كه شخص ديگري آمد كسي نماز مي اگر  :۴مسئله  خ
ـاز  . ردهايش را خواهد ب بوتآن شخص خوف دارد اگر نماز را نشكند  در اين صورت شكستن نم

  . ستابرايش جايز 

ديگ  داخل غذاي قيمت و دآم جوشه كه ديگ روي ديگدان ب ول نماز بودمشغ اگر كسي  :5مسئله
)١(يك درهم قيمتبا مساوي 

است تا نماز را بشـكند و   خوان جايز اين صورت براي نماز است، در 
  .دشونگذارد ديگ ضايع 

قيمـت   ـاش برابر بـچيزي كه قيمت ا خراب شدنـخوف تلف شدن ي اگرخالصه اينكه 

  . باشد خاطر محافظت آن جايز ميه شكستن نماز ب ،روداست ب يك درهم

از رايش جايز است تا نمـ خوان بسيار فشار آورد، ب يا قضاي حاجت بر نماز ادراراگر تقاضاي  : 6مسئله
  . گرفته نماز را دوباره از سر بخواند و سپس وضو ،براي دفع آنها برودرا شكسته 

  

�+ �_�  

  
ـا    ،ميان راه رفت و كمي پيشتر در ري در راه ميخواند و كو اگر كسي نماز مي  :۷مسئله ـودالي ي گ

ور در آن چاه يا گودال خواهد افتاد، در اين صورت شكستن نماز كرود  قرار دارد و خوف ميچاهي 
  .است خاطر نجات دادن او فرضه ب

  . خوان گناهگار خواهد بود نمازر چاه يا گودال افتاده مرد، اين نشكست و كور د اگر نماز را

سي در نماز بود كه ناگهان لباس طفلي يا شخص ديگري آتش گرفت و او در حال اگر ك  :۸سئلهم
  . خوان فرض است تا نماز را شكسته او را نجات بدهد اين صورت بر نماز سوختن است، در

                                                 
ـاوي  . باشد مي سه و نيم گرامدر وزن مساوي تقريباً  يك درهم    (١) ـابرين در  .  3/46: احسـن الفت بن

  .مسائل باال قيمت سه و نيم گرام نقره را بايد مد نظر داشت
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صدا  ن يا مادركالنش او را به سبب مصيبتيالپدرك ،مادر ،خواند كه پدر اگر كسي نماز مي :۹مسئله
  }.برود وو به كمك ا{ان واجب است تا نماز فرض را بشكندوخ ر اين صورت بر نمازكرد، د

 ،جهت قضاي حاجتدن رفتن يا آم تدر وقبيمار بود و  خوان نمازطور مثال پدر يا مادر ه ب
  . خوان نماز خود را شكسته او را كمك كند ، در اين صورت نمازبر زمين افتاد هپايش لغزيد

 اين صورت بدون ضرورت خاطر كمك ايشان موجود بود، دره ب ديگري شخصاما اگر 

  . نماز خود را نشكند

ـرد، در  برين نمازرود و بنا ف افتادنش مياگر هنوز نيفتاده بلكه خو و :۱۰مسئله يـن  ا خوان را صدا ك
  .صورت نيز نماز خود را بشكند

او ضرورت  دونبردند بلكه نك صدا مذكورهضرورت مانند خاطر ضرورتي ه اگر آنها او را ب و :۱۱مسئله
  . ايز نمي باشدجاين صورت شكستن نماز فرض  آواز دادند، در را

ن يا مادركالنش الپدرك ،مادر ،اگر كسي مشغول خواندن نماز نفل يا سنت بود كه پدر و  :۱۲مسئله
بايد نماز خوان است، در اين صورت كه اين شخص مشغول نماز  ستدان لي نميواو را صدا كرد، 

 بدون ضرورتي ياباشند  يتمصيبار آنها دچچه  ،دهدسنت را شكسته صداي آنها را پاسخ  ز نفل ونما
  . است يكسان دو صورت حكم هر. او را آواز داده باشند

  . خ آنها را ندهد گناهكار خواهد شدنشكند و پاس در صورت باال نماز را اگر

ـرورتي {م او راخواند و بازه دانند كه اين شخص نماز مي اگر آنها مي و ـدا }بدون ض  ص

  . كردند، در اين صورت نماز را نشكند

 خاطر ضرورتي او را صدا نمودند و اگر اين شخص جواب صداي آنها را ندهده ليكن اگر ب

  . خود را بشكندنماز  ،خوان در اين صورت نماز دچار تكليفي شوند،آنها است  ممكن

  

  

  

�+�_�  
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  نماز جماعت 

�+�_�  

ـا آن را  اسـت  بنابرين مناسب  ،ده استكّت مؤجماعت واجب يا سنّ چون خواندن نماز با     ت
به سبب كثرت و . مكروهات آن تحرير نمائيممفسدات و بعد از واجبات و سنت هاي نماز و قبل از 

  .اي براي آن اختيار نموديم ن و مهم بودن آنها عنوان جداگانهل آئمسا

  

�+ �_�  

   

ـه يكـي از    را مي ترتيبنماز خواندن يكجائي حد اقل دو نفر به اين  :»جماعت« گويند ك
  . و دومي متبوعباشد آنها تابع 

  .گويند ميامام را  :»متبوع«

    .مي گويند مقتدي را :»بعات«

نفر اين  گردد، چه از شود، اين نماز جماعت ميـعالوه بر امام، اگر يك نفر ديگر شريك نم :۱مسئله
   .بالغ باشد يا طفل عاقل ،يا زن، غالم باشد يا آزادديگر مرد باشد 

در غير  حد اقل سه نفر ديگر عالوه بر امام شرط است،بودن  ،البته در نماز جمعه و عيدين
  .جماعت درست نخواهد بودآن 

ـدي مدو نفر يكي اگر نماز فرض باشد، بلكه نماز، براي نماز جماعت، الزم نيست كه  :۲مسئله و  قت
مقتدي  امام وباشد، چه  نيز نماز جماعت مينماز ، نماز نفل را با هم يكجا بخوانند، اين امامديگري 

  . نفل بخواندنماز مقتدي  فرض وامام نماز يا اينكه  و ،هر دو نماز نفل بخوانند

قتدي در م البته عادت كردن به خواندن نماز نفل با جماعت، و يا شريك شدن بيشتر از سه         
  . نماز نفل با جماعت مكروه است
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  فضيلت جماعت و تاكيد برآن

�+�_�  

ـه  كثرتي وارد شده شريف به چنان ةفضيلت و تاكيد جماعت در احاديث صحيح  است ك

 با مشاهدة اين همه احاديث، مي )١(.دشد، كتاب بزرگي تاليف خواهد نهمة آنها را يكجا جمع كن اگر

  . باشد ميشرطي اعلي براي تكميل نماز  ،كه جماعتتوان قطعاً نتيجه گرفت 

كه  زمانيهرگز نماز جماعت را ترك نكرده اند بلكه حتي در حالت بيماري  هكريم نبي
نماز را با جماعـت   بردند و با كمك دو نفر به مسجد تشريف مي ،خود توان راه رفتن را نيز نداشتند

 ي اراده ميگاهگاه و گرديدند مي بر تارك جماعت سخت خشمگين هآنحضرت. خواندند مي

  . فرمودند تا تاركين جماعت را سزائي شديدي بدهند

ا   همحمديبدون شك شريعت  لٰو  ه�اح�ب� ع�ٰ� ص� ـالْم    ة� الص�� الس��  جماعت سياري بر نمازتوجه ب   و�

است  متقاضي از نيزنم چون بخصوصي عبادت عظيم الشان و ،است و بايست هم چنين باشد نموده
  .تاكيد رسانيده شود مرتبة اعلي باشد، به ه اشكنند كميلتآنچه  كه

جماعت  نماز ،فسرين و فقهاءكه بعضي از م نويسيم را مي قرآنيآيت  آن ما در اينجا نخست
  .نگاه چند احاديث شريف را درج خواهيم كردآآن ثابت ساخته اند، و از را 

  
  _ مجيد يت قرآنآ +

�+�_�  

�  ع� م�  اْو ع� �� اْر و�    . جماعت نمازگذاران، يعني با يعني نماز بخوانيد همراه با ،ْرت� ع� اك� الر�

                                                 
ه� حضرت شيخ الحديث موالنا محمد زكريا كاندهلوي       (١) ح�م� ٰ  ر� ـا�� ـاب      اهللا	 ت�ع� ـا را در كت مقداري از آنه

  .جمع آوري كرده است »فضائل اعمال«
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ـرين مف چون بعضي از اما ،جماعت وارد شده در اين آيت شريف، حكم صريح بر اداي  ،س
  .گردد اند، بنابرين فرضيت جماعت از آن ثابت نمي ركوع را به معناي خضوع نيز دانسته

  

  

  

  _شريف احاديث  +

�+�_�  

  

  

  _ولا حدیث +

�+�_�  

َصالَةُ ا�َمَاعَةِ يَفُْضـُل : َص� اُهللا عَلَيْهِ وََسلمَ قَاَل  اهللاِ  رَُسوُل  اَل قَ  اَل قَ مَا هُ َقنْ اُهللا ِ�َ رَ  رَ مَ قُ  ابِن  ِن عَ 
   .ِع0ِْيَن دَرََجةً  َصالَةَ الَفذ' بَِسبٍْع وَ 

ي� ر�  اهللا بن عمر حضرت عبد :ترجمه نْ اهللا� ض� ـاه� ع� ـه  دنـ ك روايت مـي  هاز رسول اهللا   م�  ك

يعنـي  {.اسـت  يدافرانهفت درجه افضل از نماز و نماز با جماعت بيست : فرمودند هآنحضرت
  . }برابر نماز منفرد است 27ثواب آن 

   1038حديث  :شريف مسلمو   612حديث  :شريف بخاري

  
  _دوم حديث +

�+�_�  

ةَ الرجُِل مَعَ الرجُِل ... : َص� اهللاُ عَلَيْهِ وََسلمَ  اهللاِ  رَُسوُل  اَل قَ  ،يلٍ وِ طَ  يٍث دِ  حَ 2ِ  ٍب عْ كَ  ِن ابْ  َب اُ ن عَ 
َ

و7َِن َصال
 
َ
تِهِ مََع الرُجِل، وَمَا كَُ>َ فَهُوَ أ

َ
 مِْن َصال

َ
زْ@

َ
تُهُ مََع الرُجلBَِْ أ

َ
تِهِ وَْحَدهُ، وََصال

َ
 مِْن َصال

َ
زْ@

َ
 أ

َ
Fِإ Hاهللاِ َحب   

َ
Fيَعَا.   

ـدن  بنماز خواندن به همراه يك نفر بسيار : فرمودند هسول اهللار :ترجمه هتر از نماز خوان
جماعت  كه و هر قدري. از نماز با يك نفر مي باشدو نماز خواندن با دو نفر بسيار بهتر . تنهائي است

  است تر پسنديدهمتعال بيشتر شود، نزد خداوند 
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  20312 و 20311 حديث :احمد مسند و 834 حديث :نسائي و 467حديث  :داود ابو

  

  

  _سوم  حديث +

�+�_�  

مَْسِجِد، فَبَلََغ ذَلَِك : قَاَل  رٍ ابِ ن جَ عَ 
ْ
 قُرِْب ال

َ
Fِْن يَنْتَقِلُوا إ

َ
رَادَ نَنُو َسلِمََة أ

َ
مَْسِجِد، فَأ

ْ
ِقَاُع َحوَْل ال

ْ
Xَخلَِت ا

ْن تَنْتإِنهُ بَلَغَِ] : رَُسوَل اهللاِ َص� اهللاُ عَلَيْهِ وََسلَم، فَقَاَل لَهُمْ 
َ
نُكمْ تُرِيُدوَن أ

َ
مَْسِجِد، قَالُواـَ ك

ْ
غَعَمْ، يَا رَُسوَل : قِلُوا قُرَْب ال

رَدْنَا ذَلَِك، فَقَاَل 
َ
مْ تُْكتَْب آثَارُُكمْ : اهللاِ قَْد أ

ُ
eَمْ تُْكتَْب آثَارُُكمْ، دِيَار

ُ
eَيَا بَِ] َسلِمَةَ دِيَار.   

ي� ر� جابر ضرت ح :ترجمه نْ اهللا� ض� خانه  تا ندكرد ه ارادهمـلَـكه قبيلة بني س كند ت ميرواي   ه� ع�
نزديك مسجد نبوي شريف  ويران نموده و}به سبب دوري از مسجد نبوي{هاي قديمي خود را

  : ند، به ايشان فرمودنديافتاين امر اطالع بر  هچون رسول اهللا. دنكن سكونت اختيار

نَاي بلَو س١(!دانيد؟ برداريد، ثواب نمي سجد ميطرف مه هاي خويش را كه ب آيا گام !هم(  

  _فايده +

بيشتري  ثواب همانقدر ،از راه دورتري به مسجد بيايد كسي شود كه هر از اينجا دانسته مي
   )٢(.كند كسب مي

  

  

  _چهارم حديث +

�+�_�  

 2 حَ رفُ مَ َص� اهللاُ عَلَيْهِ وََسلمَ  نهُ عَ وَ 
ً
gَحُدكُ : يلٍ وِ طَ  يٍث دِ و

َ
 يَزَاُل أ

َ
الَةَ وَال   اهُ وَ رَ . مْ lِ َصالَةٍ مَا اغْتََظرَ الص

                                                 
  2078: صحيح ابن حبانو 14039 حديث :مسند احمد و1069 و1068 حديث :شريف مسلم    (١)

اگر در محله يا كوچة كسي مسجدي واقع است، آن را رها كرده به مسجد دورتر نرود، زيرا  ليكن    )٢(

به آنجا  شكنند، بازهم خود حتي اگر در مسجد محله جماعت نيز نمي. مسجد محله بر او حق اوليت دارد
  . داده تنها نماز بخواند هرفته، آذان و اقام

  11/43 :و حاشية جديده 1/410 :رد المحتار
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 اِ  ةَ ت س' ال


   .اmِ سَ  الن ال

ـاز مـي  كسي هر اندازه وقتي كه  :فرمودند هرسول اهللا :ترجمه  در مسجد در انتظار نم

  .گردد سوب ميحد، در نماز مانگذر

   1651 حديث 1/232 :جمع الفوائد

  

   

  _پنجم حدیث +

�+�_�  

نَِس بِْن 
َ
، عُم قَاَل : مَالٍِك، قَاَل  َقْن أ  نِْصِف الليِْل، عُم َص�

َ
Fِمَ َصالَةَ العَِشاءِ إHtِ َص� اهللاُ عَلَيْهِ وََسلuرَ اخ

َ
 :أ

مَا إِنُكمْ lِ َصالَةٍ مَا اغْتََظْريُمُوهَا
َ
اُس وَنَامُوا، أuا    .قَْد َص�

ـپس   ةبعد از نيمرا }تنفخُ{شبي نماز عشاء هرسول اهللا :ترجمه ـه شب خواندند و س  ب

شما د، و خويش را خوانده خوابيده ان هايمردم نماز: اصحاب خود كه شريك جماعت بودند فرمودند
    )١(.ددگر ميدر انتظار نماز گذشت، همه در نماز حساب  تان كهوقت ر اقدم آن

  

  

  _ششم حدیث +

�+�_�  

  ِن عَ  هُ َقنْ اهللاُ ِ�َ رَ  ةدَ يْ رَ بُ  نْ قَ uا 'xِ  َممََساِجِد بِاHuورِ  :َص� اهللاُ عَلَيْهِ وََسل
ْ
 ال

َ
Fِلَِم إ Hالظ lِ Bَِاث مَش

ْ
ِ ال ب0َ'

قِيَامَةِ 
ْ
.ا}ام' يَوْمَ ال

 )٢(
  

ي� ر�   اسلمي ةديرَب حضرت :ترجمه بشارت  :فرمودند هاهللا كه رسول كند مي روايت  ه� ع�نْ اهللا� ض�
  ايشان در روز نكهآبه  ،روند ه در تاريكي شب براي نماز جماعت به مسجد ميكساني را ك آن دهيد

                                                 
ـان  181 باب 1/431 :و مصنف ابن شيبه 621و 538حديث : شريف بخاري        )١(  :و صحيح ابن حب

  1554حديث 
سنن  و  773حديث : ابن ماجه عن انس و 207حديث: ترمذي و 3181و 474حديث : داود ابو      )٢(

  725 و 724 حديث: حاكم و مستدرك  64 و  3/63: بيهقيكبري 
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  .داشت قيامت نور كامل خواهند 

  

  

  _هفتم حدیث +

�+�_�  

ِ{ َسِمعُْت رَُسوَل اهللاِ ...  دََخَل ُقثْمَاُن نُْن َقفانَ 
َ
عَِشاءَ lِ َ�َاعَةٍ : فَقُوُل ه فَقَاَل، يَا انَْن أ

ْ
مَْن َص� ال

 
َ
هُ فََكك


غمَا َص� الليَْل ُ�

َ
بَْح lِ َ�َاعَةٍ فََكك Hالص   . غمَا قَامَ نِْصَف الليِْل، وَمَْن َص�

ي� ر�   از حضرت عثمان :ترجمه نْ اهللا� ض�  هر كسي: فرمودند هروايت است كه رسول اهللا   ه� ع�

 كه نماز عشاء و كسي و هرشب را مي يابد،  دت نصفبه جماعت بخواند، ثواب عبا كه نماز عشاء را

  )١( .كند شب را كسب مي تمامصبح را به جماعت بخواند، ثواب عبادت 

  

  

  _هشتم حدیث +

  �+�_�  

ِ� ُهَريَْرةَ 
َ
ن رَُسوَل اهللاِ : َقْن أ

َ
ْن آُمرَ : قَاَل َص� اُهللا َعلَيِْه وََسلَم  أ

َ
َقْد َهَممُْت أ

َ
ِي غَفِْ� نِيَِدهِ ل


  وَا�

 رَِجاٍل،ِ�ََطٍب، فَ 
َ

Fَِخالَِف إ
ُ
اَس، عُم أuا  فَيَُؤم

ً
الَةِ، فَيُؤَذَن لََها، عُم آُمَر رَُجال َحر'َق  يُْحَطَب، عُم آُمَر بِالص

ُ
ـأ  فَ

  .َعلَيِْهْم نُيُويَُهمْ 

ي� ر�   هحضرت ابوهريراز  :ترجمه ـد  هرسول خداروزي روايت است كه    ه� ع�ْنـاهللا� ض�  :فرمودن

ـد و اكسي حكم دهم كه چوب جمع كند، سپس امر دهم آذه است بخو دلم مي ـپس   ن بگوين س
ـاي    كساني آن ةخانه من ب كسي را بگويم امامت نمايد، و ـه ه كه در جماعت نمي آيند بروم و خان

  )٢( .ايشان را آتش بزنم

                                                 
 1/464 :سنن كبري و 460و 386و 385: مسند احمد و 468: و ابوداود 1049حديث : شريف مسلم    )١(

  .كتبالغيرها من  و 1661حديث 1/233 :جمع الفوائد و 2558 :مصنف عبدالرزاق و  3/61و

 حديث: ترمذيمثله في  و 266 حديث: ي امام مالكوطاو م 7224و 644حديث  :شريف بخاري    )٢(

  8525 و 7802 و 7026 حديث: احمد و مسند 783 حديث: ابن ماجه و  839 و 201
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  _نهم حدیث +

�+�_�  

ـ فـ ايت حال اطـاگر رع: فرمودند هو در روايتي موجود است كه رسول اهللا را  انال و زن
ـاي  دادم تا را حكم مي هشدم و خدم مصروف مي}خُفتن{عشاءود به نماز ، خكردم نمي  خانه ه

   )١(.تاركين جماعت را به همراه خود آنها آتش بزنند

ـه   ـدبه نظر مي آين جهت آحديث شريف به  نـمصلحت تخصيص نماز خفتن در اي ك
به نماز با اين وجود ولي  باشند خانة خويش ميدر اكثر مردم عموماً  وبوده وقت عشاء وقت خواب 

  . نمي آيند

ه� امام ترمذي  ح�م� ٰ  ر� ـديث     :دسـ نوي از تخريج اين حديث مي بعد   اهللا	 ت�ع�ا�� ـمون ايـن ح مض
ـيْ  اهللا�  ان� ْضو� ر�   عبداهللا بن عباس و جابر}،معاذ بن انس{،اهللا بن مسعود شريف از حضرت عبد ل� ْ ع� 	
 

   )٢(.وي استنيز مر  ْرتْ ع� ْجم� ا� 

  .باشند مي هاينها همة اصحاب بزرگوار پيغامبر اكرم

  

  

  

  _دهم حدیث +

�+�_�  

ِ� ا�رْدَاءِ 
َ
 يُقَامُ :  َص� اهللاُ عَلَيْهِ وََسلمَ فَقُوُل َسِمعُْت رَُسوَل اهللاِ : ، قَاَل َقْن أ

َ
 بَْدوٍ ال

َ
ثَةٍ lِ قَرْيَةٍ وَال

َ
مَا مِْن ثَال

 


ةُ إِال
َ

ال قَاِصيَةَ فِيِهمُ الص
ْ
كُُل ا�'ئُْب ال

ْ
َمَاعَةِ فَإِغمَا يَأ

ْ
يَْطاُن، فَعَلَيَْك بِا� ائُِب : قَاَل زَائَِدةُ  . قَدِ اْستَْحوَذَ عَلَيِْهمُ الش   : قَاَل الس

                                                 
باب التشديد في ترك الجماعه به روايت احمد و ابو  1/257: اين روايت به الفاظ باال در مجمع الزوائد    )١(

  .معشر موجود است
  201تحت حديث  :ترمذي شريف   ) ٢(
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َمَاعَةِ 
ْ
َمَاعَةِ : فَعِْ] بِا�

ْ
ةَ lِ ا�

َ
ال    .الص

ي� ر�   ءارداز حضرت ابو د :ترجمه نْ اهللا� ض� ـد  هوايت است كه رسول اهللار   ه� ع� ـر در  : فرمودن اگ
ـد، بـي  هسه مسلمان با ،يا دشتي}اي آبادييا {شهري شـك   م باشند و نماز را به جماعت نخوانن

 جماعت را بر خود الزم بگير و متوجه باش نماز با! ءاردپس اي ابو د. دكرخواهد  هشيطان بر آنها غلب

 انكس را از راهيعني شيطان هم{.ا شده باشدخورد كه از رمه جد را مي يگوسفند كه گرگ همان

  )١(}.داناز جماعت جدا بگردخود را برد كه  مي

    

  

  _یازدهم حدیث +

�+�_�  

  ِن عَ مَا هُ َقنْ اُهللا ِ�َ رَ  اسب قَ  بِن ن اَ عَ uا 'xِعَ مِ سَ  نمَ  :ه  'uالةَ َص  الفَ  ْب ُ�ِ م لَ اء فَ دَ ا  ُ
َ

� .  
نْ اهللا� ي� ض� ر�   اهللا بن عباس از حضرت عبد :ترجمه ـاه� ع� ـول اهللا      م� ـه رس  هروايت اسـت ك

 ازشĤيد، نمـ يبراي جماعت ن ،آنكه عذري نداردبا وجود و  صداي آذان را بشنود كسي هر :فرمودند

  . ستصحابه پرسيدند كه آن عذر چي .شود قبول نمي

    .خوف يا مرض: فرمودند هآنحضرت

   )٢( 3/174 :سنن كبري بيهقي

                                                 
   46242و 46241و20719: مسند احمد و 838حديث : نسائي و 460حديث: شريف داود ابو     )١(

 و 861 حديث: حاكمللمستدرك  و 1/297 :نسائيللسنن كبري  و 3/54 :يهقيبسنن كبري لل و
   2731 حديث: شعب االيمان و 3755

ـارك البـن  امسند  و 1406حديث  :يمهخزن بصحيح ا و 2136حديث : صحيح ابن حبانو  : مب

   1296 :انيطبرللو مسند شاميين  1496 :ارثمعرفة السنن و اآل و 75حديث 
ي� ر� اين حديث شريف از حضرت ابو موسي اشعري              )٢( ـذكور در     ه� ع�نْ اهللا� ض� موقوفاً و مرفوعاً به الفاظ م

  :متن كتاب مرويست

 َ� وْ مُ  ِبْ اَ  نْ قَ 
َ ْ
  عَ مِ سَ  نْ مَ : اَل قَ  8ّ رِ عَ شْ  اال

ْ
 ارِ فَ  انَ ذَ اآل

ً
َ  م حاً عُ يْ حِ َص  �  فَ  ْب ُ�ِ  مْ ل

َ
 َص  ال

َ
ُ  ةَ ال

َ
�.  

  3/174 :كبري بيهقي سنن
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ـر  ات يست، اما در بعضي روايـ ذكور نن حديث شريف متفصيل خوف و مرض در اي ديگ
  )١(استموجود 

  

  

  _دوازدهم حدیث +

�+�_�  

نهُ َ�َن lِ َ�ْلٍِس مََع رَُسوِل اهللاِ 
َ
ـلمَ ِ�َْجٍن؛ ك ـالَةِ  َص� اُهللا عَلَيْهِ وََس ذ'َن بِالص

ُ
ـأ ـوُل اهللاِ . فَ ـامَ رَُس فََق

ُ رَُسوُل اهللاِ .  َ�ْلِِسهِ عُم رََجَع، وَِ�َْجٌن lِ . فََص� ه
َ

لَْسَت بِرَُجـٍل : هفَقَاَل �
َ
اِس؟ أuمََع ا َ ْن تَُص�'

َ
مَا مَنَعََك أ

هِْ� . بََ� :فَقَاَل  مُْسلٍِم؟
َ
ِك]' قَْد َصليُْت lِ أ

َ
ُ رَُسوُل اهللاِ  .يَا رَُسوَل اهللاِ، وَل

َ
اِس، إِذَا ِجئَْت فََص :  هفَقَاَل �uل' مََع ا

   )٢( .قَْد َصليَْت  7ِْن كُنَْت وَ 

ي� ر� ن جحاز حضرت م :ترجمه نْ اهللا� ض� ـول اهللا  ه روايت است كه من باري ب   ه� ع� ـراه رس  هم

ـودم  هرسول اهللا بودم كه آذان داده شد و ه  .مشغول نماز شدند، و من بر جاي خود ايستاده ب
  : من فرمودنده از نماز فارغ شدند ب هكه آنحضرت هنگامي

رسول  كردم كه يا عرض! چرا در جماعت نماز نخواندي، آيا مسلمان نيستي؟! نجحماي 
   .مسلمان هستم، ليكن من نماز خود را در خانه خوانده بودم! هاهللا

 ،خوانند كه نماز را در جماعت مي چون به مسجد آمدي و ديدي :فرمودند هآنحضرت
  دهـوانـز خــيه نـانـدر خرا از ــمـن هـچـراگ .انـوخـاز بـــمت نــاعـــمردم در جـراه مـــمه هــب

                                                 
هيچ لذا  ،كند، نه اينكه فرض او اداء نخواهد شد مراد از آن اينست كه ثواب كامل نماز را كسب نمي    ) ١(

شود، پس چرا  اصالً نماز بخوانم، نماز خواندن  نماز تنهائي قبول نمي چونكسي هرگز نبايد به اين فكر كه 

   .الً غلط استاين فكر كُ. را رها كند

  11/42 :حاشية جديده
   747حديث : نسائي و 835حديث : داود و ابو 272 :ي مالكموطا      )٢(

   2/300 :بيهقياز سنن كبري  و 18209 و 15800 و 15799 :و مسند احمد

   1/299 :نسائياز سنن كبري  و 3933و 3931 :الرزاق و مصنف عبد

   852 :مستدرك حاكم و  874 :اني از ابن عاصمثو مآحاد و 
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       )١(.باشي

ـول اهللا   هاين حديث شريف را با دقت ببينيد و اهميت نماز با جماعت را بنگريد كه رس

صحابي برگزيدة خود حضرت محي� ر�   نج ْنـاهللا� ض� ـا در نماز را به سبب نخواندن    ه� ع�  هچـ  جماعت ب
  ! ؟»مگر مسلمان نيستي«ه ك ددادن قرارعتاب  ردوم يكلمات سخت

 اكنون .ذكر شد نمونه طوره كه ب بودند هاكرم احاديث شريف از رسولحديث از  اينها چند

ـاز  تا بنگريد كه ايشان  كنيم را در اينجا درج مي هكريم اقوال چندي از اصحاب برگزيدة نبي نم
پندارند، نپنداشتند و چرا چنين ند و ترك جماعت را چگونه مي ددا اهميت ميچه اندازه جماعت را 

توان  د و چه كسي را ميباشمي  هاطاعت گذار آنحضرت ،بهتر از ايشانبيشتر و زيرا چه كسي 
  .نظر داشته باشد پيشيشتر از ايشان را ب هپيدا كرد كه مطلوب و مقصود رسول اهللا

  

  

  

  )٢(_ آثار و اقوال صحابة كرام +

�+�_�  

  

  �_اول  اثر + �

�+�_�  

 
َ
الَةِ وَ  ا ِعنَْد gَئَِشةَ رَِ�َ اهللاُ كُن : ْسوَدِ، قَاَل عَِن األ  الص

َ
ْت  َقنْهَا، فََذكَْرنَا المُوَاَظبَةَ َ�

َ
   لَما: ا}عِْظيمَ لَهَا، قَال

                                                 
و چنانكه در طرق ديگري از اين حديث شريف موجود است، اين نماز وي در جماعت، نماز نفلي     )١(

   18209حديث : مسند احمد .وَاْجعَلهَا نَافِلةً : شمرده خواهد شد

ـاز   و بنابرين شخص مذكور به نيت نفل فقط در نماز ظهر و عشاء شامل جماعت گردد، و در نم

  . نكند صبح و عصر و مغرب شركت

در نماز صبح و عصر به اين جهت كه خواندن نماز نفل بعد از نماز صبح و عصر مكروه تحريمي 
  .، و در نماز مغرب به اين جهت كه نماز نفل سه ركعتي در شريعت وجود ندارداست

   .مي باشد، آثار و اقوال اثرجمع  است وتابعي را  فتواي صحابي واينجا در ر مراد از اث  :اثر    )٢(
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ِي مَاَت فِيهِ، فََحَض  مَرَِض رَُسوُل اهللاِ 


ذ'َن فَقَاَل ـمَرََضهُ ا�
ُ
الَةُ، فَأ بَا بَكْ : رَِت الص

َ
اِس مُُروا أuيَُصل' بِا

ْ
ُ . رٍ فَل

َ
: فَقِيَل �

gَدُوا 
َ
gَدَ فَأ

َ
اِس، وَأuبِا َ ْن يَُص�'

َ
ِسيٌف إِذَا قَامَ lِ مَقَامَِك لَمْ يَْستَِطْع أ

َ
بَا بَْكرٍ رَُجٌل أ

َ
ـاَل إِن أ ـَة، فََق gَدَ ا¤اِ¤َ

َ
ُ، فَأ

َ
� :

بَا بَْكرٍ فَ 
َ
Htِ إِنُكن َصوَاِحُب يُوُسَف مُُروا أuفَوََجَد ا بُو بَْكرٍ فََص�

َ
اِس فََخَرَج أuيَُصل' بِا

ْ
ـهِ ه ل ِمـْن غَفِْس

بُو
َ
رَادَ أ

َ
اِن مَِن الوََجِع، فَأ ُط

َ
غُْظرُ رِْجلَيْهِ §

َ
̈' أ ، كَكَ ِBَْرَُجل َBًَْة، فََخَرَج فُهَادَى نHtِ  ِخفuْهِ ا

َ
ªِإ

َ
وْمَأ

َ
خرَ فَأ

َ
ْن فَتَأ

َ
ْن  بَْكرٍ أ

َ
أ

 َجنْبِهِ 
َ

Fَِجلََس إ ِ¬َ بِهِ َح»
ُ
  ... مََنََك، عُم أ
ه� اسود  :ترجمه   ح�م� ٰ  ر� ـا�� ـه    ما روزي :گويد مي   اهللا	 ت�ع� ـرت عايش ـومنين حض  در خدمت ام الم

ي� ر�  نْ  اهللا� ض� حضرت عايشه . ن به ميان آمدآنشسته بوديم كه ذكر اهميت نماز و تاكيد و فضيلت  اه� ع�
نْ  اهللا� ي� ض� ر�    :كه را بيان نمود هت رسول خداوفادر تائيد آن، واقعة مرض  اه� ع�

به شدت بيمار بودند، وقت نماز فرا رسيد و آذان گفته  هكه رسول اهللا روز هنگامي يك
  . ابو بكر را بگوئيد تا امامت كند: فرمودند هرسول اهللا. شد

قرار ـيـتاب و بـيما بايستد بكردند ابوبكر شخص رقيق القلب است، چون بر جاي ش عرض
  . از بدهدمگردد و نخواهد توانست ن مي

 خدمت رسول اهللاه اينبار نيز ب. كه نماز بدهد بگوئيد ابوبكر را :دوباره فرمودند هرسول اهللا

ـاب مـي   شخص رقيق القلب است، چون بر جاي شما بايستد بـي ابوبكر كه  كردند عرض ه  ت

  . تواند نماز بدهد گردد و نمي

زنيد كه زنان مصر به يوسف گفته  ان سخني را ميمشما ه :آنگاه فرمودند هحضرتنآ
  . به ابوبكر بگوئيد كه نماز بدهد .بودند

ي� ر�  چون حضرت ابوبكر نْ اهللا� ض� ين ميان بيماري رسول ادر  ،براي امامت نماز پيش رفتند  ه� ع�
ف بردند و هنوز آن تشريكمك دو نفر به مسجد  با هتخفيف يافت و آنحضرت ياندك هخدا

در هنگام راه رفتن  هكه پاهاي مبارك رسول خدا باشد ميم ش چشمانم مجسحالت گويا در پي
  ). نمانده بود هدر آنحضرت يعني قدرت بلند كردن آنها نيز. (شدند كشيده مي بر روي زمين

ي� ر�  حضرت ابوبكر ْنـاهللا� ض� ـرت دن ـه آمـنماز را آغاز نموده بود و چون متوج ه� ع�  هآنحض
 ابوبكر ت حضرتمماا هفرمودند و نماز ب وي را منع هاهللا ا رسولـب برود، امـد، خواست تا عقـش

ي� ر�  نْ اهللا� ض�   .اداء گرديد   ه� ع�

  671حديث : ديگري ظالفه اب و 624 ثديح: شريف خاريب
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 �ِ
َ
اِب فََقدَ ُسلَيْمَاَن بِْن أ َط

ْ
ن ُقمَرَ نَْن ا®

َ
بِْح أ Hَصالَةِ الص lِ ََحثْمَة،  َط

ْ
ن ُقمَرَ نَْن ا®

َ
  اِب ـوَأ

َ
Fِوقِ ا غََدا إ Hلس،  

وقِ  Hمَْسِجِد وَالس
ْ
م' ُسلَيْمَانَ  ،وَمَْسَكُن ُسلَيْمَاَن نBََْ ال

ُ
فَاءِ، أ  الش'

َ
�َ بِْح : فَقَاَل لَهَا ،فَمَر Hالص lِ رَ ُسلَيْمَاَن

َ
ْت  .لَمْ أ

َ
 إِنهُ : فَقَال

، فَغَلَبَتْهَ َقيْنَاهُ  ْلَةً : فَقَاَل ُقمَرُ  .بَاَت يَُص�'
َ

ª َقُوم
َ
ْن أ

َ
 مِْن أ

َ
َحبH إِ°

َ
َمَاعَةِ  أ

ْ
بِْح lِ ا� Hْشَهَد َصالَةَ الص

َ
ْن أ

َ
   .أل

ي� ر� حضرت امير المومنين عمر فاروق   :ترجمه نْ اهللا� ض� در  را هحثْمروزي سليمان بن ابي   ه� ع�
ي� ر�  حضرت امير المومنين عمرد، نماز صبح ندي ْنـاهللا� ض� ـه    ةخانه ب  ه� ع� ـيد ك وي رفته از مادرش پرس

ـام   امروز سليمان را در نماز صبح نديدم؟ مادر سليمان گفت كه او تمام شب را نماز خواند و سر انج
ي� ر� حضرت عمر فاروق . خوابش برد ْنـاهللا� ض� يار سـ ب خواندن نماز صبح با جماعت نزد من: فرمود  ه� ع�

  .عبادت مشغول باشمه بهتر است از اينكه تمام شب را ب

  27 حديث: مالكامام  يموطا

ه� ث دهلوي الحق محد شيخ عبد ح�م� ٰ  ر� نوشته است كه از  »اتعَ مَ الل  ةُ ع شِ اَ «در كتاب   اهللا	 ت�ع�ا��
ـاز  گردد كه خواندن نماز صبح در جماعت ثوابي بيشتر از ث وضوح معلوم ميه ين حديث با واب نم

ـر  ترك آن  ،گردد نماز صبح مي خلِّلهذا علماء فرموده اند كه اگر شب بيداري م تهجد دارد، و بهت
  . ستا

  

  

  _سوم  اثر +

�+�_�  

 
َ
ِب األ

َ
 مُنَافٌِق قَدْ عُلِمَ نِفَ  ْحوَِص قَاَل قَاَل َقبْدُ اهللاِ َقْن أ


الَةِ إِال يْتُنَا وَمَا فَتََخلُف عَِن الص

َ
َقدْ رَأ

َ
وْ مَرِيٌض ل

َ
اقُهُ أ

الَةَ وَقَاَل إِن رَُسوَل اهللاِ  ِ·َ الص
ْ
ِ̧ نBََْ رَُجلBَِْ َح» يَأ َْم

َ
ª مَرِيُض

ْ
ُهَدى و7َِن مِْن ُس¹َِ ه   إِْن َ�َن ال

ْ
عَلمَنَا ُس¹ََ ال

ِى يُؤَذُن فِيهِ 


مَْسِجِد ا�
ْ
الَةَ 2ِ ال ُهَدى الص

ْ
   .ال

ي� ر�  بن مسعود اهللا حضرت عبد :ترجمه نْ اهللا� ض�   ول اهللادر زمان رس{فرمايد كه ما مي ه� ع�



+366_ 

 افقيمنـ مگر شخص  ،كرد خود را امتحان كرديم و ديديم كسي نماز جماعت را ترك نمي}ه

ـر  بر دو نفر }نيز ما{و شخص مريض. بود مريض كه كسيكه نفاقش آشكارا و معلوم بود، يا  ديگ
  . دمنماز جماعت مي آدر كمك آنها به تكيه داده 

نماز  ا خواندنيكي از آنه و نده اما نشان داده هاي هدايت را ب راه هشك رسول خدا و بي
  }.شود نماز به جماعت خوانده ميو {شود مي در مساجدي است كه در آنها آذان گفته

  1519حديث : مسلم شريف

   :وارد استدر روايت ديگري 

ِب ا
َ
ْحوَِص َقْن َقبِْد َقْن أ

َ
ºَ اهللاَ   قَاَل اهللاِ أل

ْ
ْن يَل

َ
ءِ  مَْن َ«هُ أ

َ
 هَؤُال

َ
يَُحافِْظ َ�

ْ
لَوَاِت  غًَدا مُْسلِمًا فَل الص

ـليْتُمْ 2ِ  ه َ¿َعَ uَِبِي'ُكمْ   ُث فُنَادَى بِِهن فَإِن اهللاَ َحيْ  ـمْ َص نُك
َ
ـوْ ك َ ُهَدى وَل

ْ
ُهَدى و7َِغهُن مِْن ُس¹َِ ال

ْ
ُس¹ََ ال

َ نُيُوتِكُ  تُمْ ُسنةَ نَبِي'ُكمْ ل
ْ
eَةَ نَبِي'ُكمْ وَلَوْ تَرتُمْ ُسن

ْ
eَÀَ

َ
مُتََخل'ُف 2ِ بَيْتِهِ ل

ْ
تُمْ وَمَا مِْن رَجٍُل فَتََطهُر مْ كَمَا يَُص�' َهَذا ال

ْ
َضلَل

 كَتََب 

مََساِجِد إِال

ْ
 مَْسِجٍد مِْن َهِذهِ ال

َ
Fِفَعِْمُد إ هُورَ عُم Hُْطوهَا َحَسنَةً وَيَْرفَعُهُ بِهَا  فَيُْحِسُن الطÂَ ٍبُِكل' َخْطوَة ُ

َ
اهللاُ �

 مُنَافٌِق مَعْلُومُ اu'فَاقِ 

يْتُنَا وَمَا فَتََخلُف َقنْهَا إِال

َ
َقْد رَأ

َ
 بِهِ فُهَادَى دَرََجةً وÅََُطH َقنْهُ بِهَا َسي'ئَةً وَل

َ
Æُْجُل يُؤَقْد َ�َن الر

َ
 وَل

ف' نBََْ الرجُ     )١( .لBَِْ َح» فُقَامَ 2ِ الص

ي� ر�   حضرت عبداهللا بن مسعود نْ اهللا� ض�   : دايرممي ف  ه� ع�

 برود، بايد نماز أ حالت اسالم نزد اهللاه ب}در روز قيامت{كسي دوست دارد كه فردا هر

. }بخواند تيعني نماز را در جماع{شود داده ميدر آنجا اهاي بخواند كه آذان جگانه را در جهاي پن

خواندن نماز  ،قرُيكي از آن طُ ق هدايت را براي پيغمبر شما گسترانيده است ورُطُ أ بيشك اهللا
  . جماعت است در

پس بدون شـك   ،خواند اگر شما نماز را در خانة خويش بخوانيد چنانكه اين منافق مي و
در بيشك  ،ديدست بدهاگر سنت پيغمبر خويش را از  و. خواهد رفت ناتسنت پيغمبر تان از دست 

   .دافتاخواهيد  يگمراه

                                                 
   3740حديث: و مسند احمد 769حديث : ن ماجهبو ا 1520حديث: مسلم شريف     (١)

  987 حديث :و مستخرج ابو عوانه  8524 و  8523 و  8522حديث : طبراني كبير معجم و

  1675 حديث 1/235 :جمع الفوائد نسائي كما في وداود  و ابو
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مگر آنكه در مقابل هر  ،رود وضو گرفته براي نماز به مسجد نميدرستي ه و هيچ كسي ب
ـيده مـي    قدم خود يك ثواب بدست مي آورد و يك درجه كسب مي ـاهش بخش  كند و يك گن

  . شود

ـود كند مگر آنكه مناف و ما ديديم كه هيچ كسي نماز جماعت را ترك نمي ـا  . ق مي ب و م
ـه مـي   نيز ما را  م كه حتي اشخاص مريضِيچنان حالتي داشت ـر تكي ـراي    در بين دو نف ـد و ب دادن

  . وردند و در صف ايستاده مي نمودندجماعت مي آ

  

  

  

  _چهارم اثر +

�+�_�  

ذنَ 
َ
ِب هَُريَْرةَ فَأ

َ
مَْسِجِد مََع أ

ْ
عْثَاءِ قَاَل كُنا قُعُودًا 2ِ ال ِب الش

َ
مَْسِجِد فَمْش َقْن أ

ْ
مُؤَذ'ُن فَقَامَ رَُجٌل مَِن ال

ْ
ى ـِ ال

 Èََا َهَذا فََقْد عم
َ
بُو هَُريَْرةَ أ

َ
مَْسِجِد فَقَاَل أ

ْ
بُو هَُريَْرةَ بÉَََهُ َح» َخَرَج مَِن ال

َ
يْبَعَهُ أ

َ
قَاِسمِ  فَأ

ْ
بَا ال

َ
.ه أ

 
  

جد مس ز در جماعت ازـايكبار شخصي بعد از آنكه آذان داده شد بدون خواندن نم: ترجمه
ي� ر�   هحضرت ابوهرير. بيرون رفت نْ اهللا� ض� )١(القاسم ابونافرماني او فرمود كه اين شخص  ةدربار   ه� ع�

 ه

  )٢( .س وي را نپذيرفتكرد و حكم مقدرا 

ي� ر�   هبنگريد كه حضرت ابوهرير نْ اهللا� ض�   . دايفرم ميتارك جماعت چه  بارةدر   ه� ع�

و آيا هيچ ! اعت را ترك كند؟منماز ج ،كه بدون عذرتواند  ميت أجر يا مسلماني هنوز همآ
   )٣(.را نمايد هالقاسم مسلماني مي پسندد كه نافرماني حضرت ابو

                                                 
  .است هالقاسم كنيت حضرت رسول خدا ابو     )١(
  177حديث : و ترمذي 451حديث: داود و ابو1048 و1047حديث : شريف مسلم     )٢(

   9013 و  8947حديث : ند احمدسم و 725 حديث: ابن ماجه و 677 و  676 حديث :نسائي و
ـه          )٣( ـدن ب ـاز خوان بيرون رفتن از مسجد بعد از آذان براي كسي كه قصد باز آمدن به مسـجد و نم

ـتن حرجـي   . تجماعت را ندارد ممنوع اس البته اگر كسي عذر معقول داشت يا ضرورت شديدي دارد، رف

   11/24: حاشية جديده. نخواهد داشت
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  ُت عْ مِ سَ  اَل قَ 
ُ
  : ُل وْ قُ يَ  اءِ دَ رْ ا�  م أ

َ� عَ  َل خَ دَ   
َ
 قُ فَ  ٌب َض غْ مُ  وَ هُ  وَ  هُ َقنْ اُهللا ِ�َ رَ   اءِ دَ رْ ا�  وْ بُ أ

ْ
 مَ  ُت ل

َ
  نْ مِ  ُف رِ ا أعْ مَ  اهللاِ وَ  اَل قَ ؟ فَ َك بَ َض غْ ا أ

ُ
 ةِ م أ

 َ�ُ   ئاً يْ شَ ه  دٍ م


  . عاً يْ َ�ِ  نَ وْ لH ِص يُ  مْ هُ  كغ إال
ي� ر� رداء م دحضرت اُ :ترجمه نْ اهللا� ض� ي� ر� گويد كه يكبار حضرت ابو درداء  مي اه� ع� نْ اهللا� ض� در   ه� ع�

 ،پرسيدم كه چرا خشمگين هستي؟ گفت قسم به خدا. ين بودنزد من آمد كه سخت خشمگ يحال
   .خوانند من در امت محمدي چيزي نمي بينم مگر آنكه نماز را به جماعت مي

  . زديك است آن را ترك كنندنينكه ايعني 

  2730حديث: و شعب االيمان بيهقي 622حديث: بخاري شريف
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  اِب صحَ ن اَ مِ  دٍ احِ وَ  Êِ ن غَ عَ  8َ وِ د رُ قَ  وَ uا 'xِ اَ ه ُ م قَ هُ غ  ب فَ م ُ�ِ لَ فَ  اءَ دَ اu'  عَ مِ ن سَ مَ : واال
َ

  َص ال
َ

ُ  ةَ ال
َ

�.   
 كه با كسي هر :روايت است كه فرمودند هاز عدة بسياري از اصحاب رسول خدا :ترجمه

  . رود، نمازش قابل قبول نيست وجود شنيدن آذان به جماعت نمي

  201تحت حديث : ترمذي شريف

ه�  امام ترمذي ح�م� ٰ  ر�    :نويسد بعد از تحرير سطور باال مي    اهللا	 ت�ع�ا��

ود ـبعضي از علماء فرموده اند كه اين حكم نشانگر تاكيد بر اهميت جماعت است و مقص
  .جماعت بدون عذر جايز نمي باشد از آن اينست كه ترك
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  يَْشَهُد ُ�ْعًَة  ُهمَاَقنْ اُهللا ِ�َ رَ اٍس قَاَل ُ�َاهٌِد، وَُسئَِل انُْن َقب
َ

َهارَ وَيَُقومُ الليَْل، الuَقْن رَُجٍل يَُصومُ ا
 َ�َاعًَة؟ فََقاَل 

َ
ارِ  :وَالuا lِ ََِديِث ... ُهوËا Ìَُْمُعَةَ رَْلبَةً َقنَْها، وَاْستِْخَفافًا ِ�َق'هَ : وََمع�َمَاعَةَ وَا�يَْشَهَد ا 

َ
ْن ال

َ
ا، أ

   .وَيََهاوُنًا بَِها
ي� ر� مجاهد از حضرت عبداهللا بن عباس حضرت  نْ اهللا� ض� ـاه� ع� ـد كـ   روايـت مـي   م� ه از ـكن

ي� ر� عبداهللا بن عباس  حضرت نْ اهللا� ض� اه� ع� ـرد و   رة شخصي پرسيدند كه روزها را روزه مـي دربا م� گي
  . دشو گذراند، ولي در نمازهاي جمعه و جماعت حاضر نمي از ميمدر ن شبها را

ي� ر� عباس حضرت عبداهللا بن  نْ اهللا� ض� اه� ع�   . رود او به دوزخ مي: فرمود م�

  218: شريف ترمذي

ه� امام ترمذي  ح�م� ٰ  ر� ـا�� ـر     :فرمايد دربارة اين حديث مي   اهللا	 ت�ع� ـه اگ معناي حديث اينسـت ك
  .رود مي كند، به دوزخ ترك آن را كسي نماز جمعه يا نماز جماعت را كم اهميت دانسته

ـه دوزخ  }ي اينكارزار سد{م كهياما اگر معناي رفتن به دوزخ را اينگونه بگير براي مدتي ب
  . نخواهد بودمذكور در اين صورت ضرورتي به تاويل  ،رود مي

  

  
  _هشتم اثر +

�+�_�  

تا هفت روز  ،شد كسي نماز جماعتش ترك مي در زمان سلف صالحين رواج بود كه هر
  . احياء العلوم .ندـرفت مي به ماتم داري و تسليت او

ي� ر�   ي از اقوال صحابة كراماندك نْ اهللا� ض� ْ ع� 	ت در اينجا سا هكه در اصل اقوال نبي كريم   
  . بيان گرديد
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ـاز   ئه چه راه و مجتهدين ملت اسالميد كه علماي امت محمديياكنون بنگر ـارة نم ي درب
  )١(.كرده اند باال اخذ ةو چه مفهومي از احاديث مذكور جماعت دارند

  

  

  

  _ اقوال فقهاء و علمای امت +

�+�_�  

+۱_  ه�   و بعضي از پيروان امام احمد بن حنبل)٢(همذهب ظاهري ح�م� ٰ  ر� ـه      اهللا	 ت�ع�ا�� اينسـت ك
  . نماز بدون جماعت اصالً درست نيست باشد و جماعت شرط صحيح بودن نماز مي

ح�م�   مذهب صحيح حضرت امام احمد بن حنبل  _۲+ ٰ  ه� ر�  فرض كه جماعت اينست   اهللا	 ت�ع�ا��

ح�م�ه�  شافعي دين اماماز مقلّبعضي اين مذهب  و. چه شرط صحت نماز نمي باشد، اگرعين است اهللا�  ر�

 ٰ   . ستهنيز    ت�ع�ا��

ه�  مذهب بعضي از مقلدين امام شافعي  _۳+ ح�م� ٰ  ر� اينست كه جماعت فرض كفايه   اهللا	 ت�ع�ا��
ه�  مام طحاويمذهب ا .مي باشد ح�م� ٰ  ر� 	 حناف ا بزرگ ينمحدث يهافقيكي از    اهللا	 ت�ع�ا�� 	ح�م� ٰ  ر� ـا��     اهللا	 ت�ع�

  . نيز همين است

	   اكثر محققين احناف  _۴+ 	ح�م� ٰ  ر� ـا�� صاحب بحر  ق ابن همام و حلبي ومانند محقّ    اهللا	 ت�ع�
   .باشدمي بر اين قول اند كه جماعت واجب  ... غيره الرائق و

در حكـم  }عمـالً {، امابودهمؤكده سنت ه، ر نزد بعضي از علماي حنفيجماعت د  _5+
   )٣(.در حقيقت هيچ مخالفتي در بين اين دو راي احناف وجود ندارد. واجب است

                                                 
     .يستو كسي كه نماز را به تنهائي بدون عذري مي خواند، گرچه نمازش صحيح است، اما كامل ن     )١(
و جماعت آنها را در اهل سنت بعضي از علماء . ستظاهريه فرقه اي از ميان فرقه هاي اسالمي ا     )٢(

  .دانند علماء آنها را خارج از اهل سنت و جماعت مي ي ازريكثداخل دانسته اند و 

و سنت مؤكده به اعتبار اهميت عمل مانند . زيرا نماز جماعت به اعتبار ثبوت آن، سنت مؤكده است     )٣(

  .واجب مي باشد
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�+ �_�  

  

)١(فقهاي  _6+
	  ما  	ح�م� ٰ  ر� ـا�� ـته   ،كه اگر مردم شهري نوشته اند  اهللا	 ت�ع� نماز با جماعت را دس

  . است جايزنگيدن با آنها جاز اينكار خود باز نيايند، تفهيم، د و با وجود نمعي ترك كنج

واجب }يعني حاكم{امام وقت هاي فقهي نوشته است كه بر يه و ساير كتابنْدر قُ  _۷+
ـاز كه  كسياگر همساية  و. اينكارش سزا دهدر تارك نماز جماعت را ب است تا  جماعـت  تارك نم

   )٢(.گردد گناهگار ميطر اينكار قبيحش سرزنش نكند، او نيز خاه ، او را باست

 تا صداي است، ليكن منتظر را داردبه مسجد براي جماعت قصد رفتن كسي  اگر  _۸+

صداي  شنيدن ر بازيرا اگ. شود مرتكب گناه مي اين صورت و درابرود،  مسجد به آنگاه و ودنبش را اقامه
ـاز از    كي دو ركعت نماز يا حتيي ،به مسجديدن رسطرف مسجد حركت كند، تا ه ب هاقام ـام نم تم

  . دستش خواهد رفت

ه� مام محمد ااز  ح�م� ٰ  ر� خاطر نماز جمعه و ه برداشتن بهاي سريع روايت است كه قدم   اهللا	 ت�ع�ا��
 . دگردمشقت زيادي ناين شخص دچار نكه آشرط ه ب ،جماعت جايز است

البته . اش قبول نمي شود ر است و گواهيناهكاسخت گكنندة نماز جماعت  ترك  _۹+
  . ل انگاري ترك كرده باشدهبه شرط آنكه جماعت را بدون عذر فقط از تنبلي يا س

د و به اين خاطر ـكسي شب و روز مشغول درس و تدريس مسائل ديني باش اگر  _۱۰+
  .ددگر ش قبول نمير نخواهد بود و گواهي اواو نيز معذ ،كند جماعت شركت نمي در نماز

  

                                                 
خداوند و رسولش قانون دهنده . را مي گويند گذاره، قانون فقيه در زبان ساد. فقهاء جمع فقيه است     )١(

اند، يعني آنها از روي  ارذگرا در قرآن و حديث عطاء فرموده اند، و فقهاء قانون  گذارياند، يعني اصول قانون 

  .آن اصول، قوانين اسالم را استخراج مي نمايند
ـرر  . ر خواهد شديعني اگر او را منع نكند يا نصيحت ننمايد، گناهكا     )٢( البته مشروط به آنكه خوف ض

    .ديدن از او را نداشته باشد، ورنه گناهكار نمي گردد
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  حكمت هاي جماعت و فوايد آن

�+�_�  

	 علماي كرام  	ح�م� ٰ  ر� ـته   ،ها و فوايد نماز جماعت دربارة حكمت   اهللا	 ت�ع�ا�� اوراق بسياري نوش
شاه موالنا تر و جامعتر از تحرير حضرت  اما هيچ كسي به نظر قاصر اين بنده، مضموني لطيف اند،
ه� ث دهلوي لي اهللا محدو ح�م� ٰ اهللا�  ر�   . ننوشته است    ت�ع�ا��

 كرديم، اما اكيزة وي درج ميپعبارات همان ن را در ون مضمآاگرچه لطف در آن بود كه 

  . نمائيم ه صاحب را در اينجا ذكر ميكالم شا جهت اختصار ناچار خالصة

  :فرمايد شاه صاحب مي

ـيوع چنان عموميت و نيست كه  تر از ايننافع ،عبادتيك هيچ چيزي براي   _۱+  شش
ـود  كنمان صورتي نامه همبد كه آن عبادت مانند عادت طبيعي انسان بگردد و ترك آن نبده  ش

اينكار  شايستة هندارد ك ز نماز وجودتر ا لشانعظيم ا هيچ عبادتي باشد و كه ترك عادت ناممكن مي
  .باشد

ـان موجود باشد، هم در ميان ايشان  مردم در امور ديني مختلف مي  _۲+ و  اسـت عالم
جمع  ـايكج مصلحت بزرگي هست كه همگي دراين  لذا ،نداكه از علوم ديني بي بهره  كساني هم

ديگري  ا اشتباهي پيش آيد،اگر از يكي از آنه ام دهند، وادت را انجشوند و در حضور همديگر اين عب
  . آن را به او بياموزاند

ـرار    ديدگويا انجام دادن اين عبادت چون زيوري هست كه در معرض  ـدگان ق همة بينن
و هر خوبي اي را كه در آن ديد، . دارد و هر كسي نقصي در آن مشاهده كرد، اصالحش مي نمايد

  . باشد پس اين روش، وسيلة بسيار نيكوئي جهت استكمال نماز مي. كند تحسينش مي

ـردد  كه نماز نمي خوانند نيز منكشف مي و به اين ترتيب، احوال آناني  _۳+ و موقـع   ،گ
   .حت كردن آنها ميسر مي آيدنصي
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ن ايشايشان عبادت كردن و جمع شدن چند مسلمان   _۴+  أ ان از اهللاو دعا خواسـت

  . خاصيت عجيبي جهت نزول رحمت و قبوليت دارد ،به صورت دسته جمعي

ـد و ست كه كلمة ا آن أ ت نزد اهللاـاين ام تعثمقصود از ب  _5+  خدا توسط ايشان بلن

ـذير  اينكار همان زماني امك و. دين ديگري بر دين اسالم غالب نباشد و پست باشد كلمة كفر ان پ
پير و جوان،  ،اي در اسالم جاري گردد كه همة مسلمانان، خاص و عام كه چنان طريقهخواهد بود 

ـه    خاطر اداي يك عبادت بزرگ و مشهور خود در يكجا جمع شونده مسافر و مقيم، ب ـه اينگون و ب
  .را اظهار نمايند و شوكت اسالم عظمت

سوي نماز جماعت مبذول ه ، شريعت تمام توجه خود را ببا در نظر داشت همة اين مصالح
   .نموده و مسلمانان را برآن ترغيب داده و ايشان را از ترك آن به سختي و شدت منع ساخته است

 مي العهمديگر اطاحوال  يكي از فوايد نماز جماعت اينست كه مسلمانان از حال و  _6+

ـو  ،اركناي با، كه توانند در مصيبت و درد همديگر شريك شوند يابند و به اينگونه مي ـ اخ و  يت دين
  . يابد كامل اظهار گرديده استحكام مي طوره محبت ايماني ب

لت يفض د وتاكي شريعت است و بزرگ اين مقاصد محبت ايماني، يكي از و ياين اخوت دين
ل�يۡ كريم  حاديث نبيمختلف قرآن عظيم و اامات آن در مق لٰو  ه� ع� ��ْسل�  ة� الص��   .يان گرديده استـب   يْمْ و� ال�

  ! افسوس

نه تنها جاهالن بلكه بعضي از . گرديده است يك عادت ،ترك نماز جماعت ،در اين زمان
  . باشند نيز در اين بال مبتال ميعليم يافته ت انمردم

   !افسوس

شديد  اتاما باز هم تاكيد ،ندنك آنها را درك مي خوانند و معناي اينها احاديث شريف را مي
  . كند تر از سنگ آنها اثري نمي هاي سخت در دل ،احاديث شريف بر نماز جماعت

ـاز   پرسـش  ،اول از هم ءوز جزامالك ركه در پيشگاه  روز قيامت هنگامي ود و از شـ از نم
  !جوابي خواهند داشت؟ هرسي گردد، اين اشخاص چكنندگان آن بازپ تاركان آن و از ناقص اداء

  

�+�_�  
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  دگردان شرايطي كه نماز با جماعت را واجب مي

�+�_�  

  . نماز جماعت بر زنان واجب نيست. مرد بودن  _:اول شرط+ 

  . نماز جماعت بر اطفال واجب نيست. بالغ بودن  _:دوم شرط+ 

  . نماز جماعت بر غالم واجب نيست. آزاد بودن  _:سوم شرط+ 

  . و ديوانه واجب نيست ،بيهوش ،مستنماز جماعت بر . عاقل بودن  _:ارمهچ شرط+ 

  . ذيل را نداشتنمندرج در عذري از عذرهاي   _:پنجم شرط+ 

ـا  ي سك نماز جماعت واجب نمي باشد، اما اگر ي ذيل،يكي از عذرها و در صورت وجود   ب
، از اگر نماز را به تنهائي بخواند و. بهتر خواهد بودبرايش به جماعت بخواند، نماز را د اين عذرها ووج

  .ماند ثواب جماعت محروم مي

  

  
  

  _گرداند  عذرهاي كه ترك جماعت را جايز مي +

�+�_�  

  )١(.ود را بپوشاندخ »ورتع« توسط آن بتواندنمازگذار ه ك نداشتن و نيافتن آنقدر لباس  _۱+

  .رفتن را سخت دشوار بگرداند هچنانكه را ،ار در راه مسجديگل والي بس  _۲+

ح� امام ابو يوسف  ه� ر� ٰ  م� ي� ر� ام اعظم ـاز حضرت ام    اهللا� ت�ع�ا�� نْ اهللا� ض�   كه گاميـهن ؛پرسيد    ه� ع�

ـي� ر� اعظـم  امام ؟ استالي باشد، دربارة نماز جماعت چه حكمي راه مسجد پر از گل و ْنـاهللا� ض�      ه� ع�
  . ترك جماعت را من نمي پسندم: فرمود

                                                 
الّا چهره و دو دست تا بند آنها  ـ  باشد و عورت زنان تمام بدن آنها ير زانو ميعورت مردان از ناف تا ز    (١)

  53ص: نور االيضاح. باشد ميـ  و دو پاي تا شتالنگ 
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ه� د امام محم ،ن به شدت ببارداكه بار هنگامي  _۳+ ح�م� ٰ  ر�  ؛ا نوشته استدر موطّ   اهللا� ت�ع�ا��
رفته نماز ا وجود آن ـشخص بنرفتن به جماعت در اين حالت جايز است، اما بهتر اينست كه  گرچه
  . جماعت بخواند را به

يا رفتن تا مسجد، خوف  خروج از خانهبا ان شديد باشد كه كه سردي چن هنگامي  _۴+
   .بيماري يا ازدياد آن برود

  . دوش ميباشد كه اگر تا مسجد برود، مال و اسبابش دزدي آن خوف   _5+

  . خوردخواهد دارد كه در راه مسجد، با دشمني سر آن را خوف   _6+

او را  رد ووخـ  خواهي با او سر مي قرض ،خوف داشته باشد كه اگر تا مسجد برود   _۷+
اگر قدرت پرداختن قرض  و. نداشته باشدكه قدرت پرداختن قرض را آن شرطالبته به . دهد آزار مي
  . و اجازت ترك جماعت را ندارد استدر اين صورت او ظالم }پردازد هم نميو باز{را دارد

ـا  يكَلمانند اَ{اما اگر وسايل روشنائي. تاريك باشد كه راه ديده نشود نانشب چ  _۸+ ن ي
  . اين صورت جماعت را ترك نكند در ،موجود است}غيره چراغ دستي و

   .طوفان در شبهنگام   _۹+

اگر به جماعت برود، خوف  خدمت و نگهداري مريضي مشغول است وه ب سيك   _۱۰+
  .ود كه مريض دچار مشقت يا وحشت شودر مي

ـه و     شدنغذا آماده يا نزديك آماده   _۱۱+ ـه توج است و شخص آنقدر گرسنه اسـت ك
  . سوي نماز نمي باشده فكرش ب

  . يا رفع حاجت داشته باشدكردن  ادراررورت شديد به ضشخص كه  هنگامي  _۱۲+

ـده  شريك جماعت در كسي ارادة سفر را داشته و خوف دارد اگر  اگر  _۱۳+ شود، دير ش
  . نستتوان از همينجا دا نيز مي را}هواپيما =و طياره {حكم قطار. كردخواهند  تهمراهانش حرك

مفلوج باشد، يا  ،كور باشد ، يايستتن نكسي چنان بيمار است كه قادر به راه رف اگر  _۱۴+
   .يك پايش قطع شده باشد

  .تواند بدون مشقتي به مسجد بيايد، جماعت را ترك نكند كه مين نابينائي البته آ
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)١( شرايط صحت جماعت
  

�+�_�  
  
  

  _شرط اول +

�+�_�  

  . جماعت كافر صحيح نيست .اسالم

  

  

  _شرط دوم +

�+�_�  

  .ديوانه صحيح نيست ياوش جماعت مست يا بيه .قلع

  

  _شرط سوم +

�+�_�  

ـدي در دل    ،كردن به امامء نيت اقتدا ،نماز  براي مقتدي، عالوه بر نيت ـه مقت يعني اينك
قبالً به مسايل نيت  .خوانم كند كه من فالن نماز را در پشت اين امام مي}نيت{خود چنين اراده

  .گذشتتفصيل 

  

�+ �_�  
  

                                                 
  11/47: حاشية جديده . يعني شرايط صحيح بودن امامت امام و اقتداي مقتدي در نماز جماعت    (١)
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  _شرط چهارم +

�+�_�  

  . كماً، چه حقيقتاً متحد باشد يا حمقتدي مكان امام و بودند تحم

   )١(زباشند ه ايستادهيك خان ايك مسجد ي هم مقتدي در كه هم امام و حقيقتاً به اين صورت
مردم  باشد و يرآن پلببوده و }رودخانه اي{ائييطور مثال، دره كه ب كماً به اين صورتو ح

پل و در ايـن   سراسرر بآن طرف پل ايستاده باشد و مقتديان امام در  .آن پل جماعت كنند بر روي
ـوي پـل    كه در اين در اين صورت گرچه در بين امام و آن مقتدياني. ف زده باشندصسوي پل  س

اما چونكه در بين امام و اين  ،و بنابرين مكان ايشان حقيقتاً متحد نيست استدريا حايل  ،اند ايستاده
امام و مقتديان حكماً متحد دانسته  ، مكانبرينابن به هم قرار دارند،هاي نماز متصل  مقتديان، صف

  . باشد مي شود و اقتداي اين نمازگذاران صحيح مي

 بام ، زيرااين صورت نيز جايز است ،ام مسجد باشد و امام در داخل مسجدـاگر مقتدي بر ب :۱مسئله

  . دشو دانسته مي و هردو مكان حكماً متحد استدر حكم مسجد مسجد 

ـام  ام مسجد بود وـكسي متصل به ب ةاگر بام خان ،به همين صورت ـزي  ،در بين دو ب  چي

مقتدي جايز است تا بر باالي  شود و براي دانسته مي مسجدحايل نبود، آن بام نيز حكماً متحد با 
  . دهد اقتداء نمايد كه در داخل مسجد نماز مي ايستاده به امامي آن بام

يا دشت  ،بسيار بزرگ باشد ةاگر خان ،صورتبه همين و ع و بزرگ باشد، وسي ياگر مسجد :۲مسئله
، در اين صورت جاي داشته باشدبه اندازة دو صف وجود امام و مقتدي فاصلة خالي  د، و در بينشبا

   .شود و اقتداي مقتدي صحيح نخواهد بود دو مكان مختلف پنداشته مي ،مقتدي و جاي امام

 در آن}قايق و{ر در بين امام و مقتدي، چنان نهري باشد كه كشتياگ ،همين صورته ب :۳مسئله

چنان راه عمومي  يا ،استدانسته  يا چنان حوض بزرگي باشد كه شريعت آن را پاك ،حركت كند
                                                 

ـيار    كه آن مسجد و خانه، بسيار يعني هنگامي    )١( ـة بس بزرگ و وسيع نباشد، زيرا حكم مسجد و خان

  11/48: حاشية جديده  .خواهد آمد 2وسيع و بزرگ بعداً در مسئلة 



+378_ 

اران ذگـ صف هاي نماز ،مام و اين مقتدياد، و در بين ندر آن رفت و آمد كن}موتر و{ارابهباشد كه 
ـداء    ، در اين صورت متحد دانستهو مكان مقتدي وجود نداشته باشد، مكان امام ـد و اقت نخواهد ش

  . صحيح نخواهد بود

ـداز   حوضچة البته اگر ـه ان ـيار   ةبسيار كوچكي در بين امام و مقتدي حايل بود كه ب راه بس
  . اقتداء در اين صورت صحيح خواهد بود ،باشد تنگ و كوچك

ـه در  ان چنان نهري يا راهي حايل باشد ف نمازگذارصاگر در بين دو  ،به همين صورت :۴مسئله ك
   .نمي باشد اند صحيح كه آن طرف نهر يا راه ايستادهباال ذكر شد، اقتداي نمازگذاران صفي 

متحد  ايشانان مك، زيرا اقتداي سوار به سوار ديگري صحيح نيست اقتداي پياده به سوار و :5مسئله
  . نيست

جماعت  اين صورت در ،سوار باشند}واريس{مركب يك مقتدي بر مه البته اگر هم امام و
  . باشد صحيح مي

  

  

  

  _شرط پنجم +

�+�_�  

ـداء صـحيح   . بودن نماز امام با نماز مقتدينمغاير  اگر نماز امام مغاير نماز مقتدي بود، اقت
 ، يا اينكه امام نماز قضائيكندنيت خواند و مقتدي نماز عصر را  مثالً امام نماز ظهر را مي. نمي باشد

  . كند ند و مقتدي نيت ظهر امروز راخوا ديروز را مي هرظ

 نماز ظهر امروز را ي ايشاندو خوانند و يا هر شان نماز قضائي ديروز را ميايدوي  اگر هر

  . د بودهصحيح خوادر اين صورت خوانند، جماعت  مي

 مـي  صحيحدر اين صورت  ، اقتداءاز نفلمخواند و مقتدي ن نماز فرض مي ،البته اگر امام

  . ستم قوي اباشد، زيرا نماز اما

  خواند، اقتداء در اين صورت صحيح نمي اگر مقتدي نيت تراويح را دارد و امام نماز نفل مي :6مسئله

  .باشد، زيرا نماز امام ضعيف است
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  _شرط ششم +

�+�_�  

چه گردد،  اگر نماز امام فاسد شد، نماز تمام مقتديان نيز فاسد مي. صحيح بودن نماز امام
   .ختم نماز ن فساد قبل از پايان نماز دانسته شود و يا بعد ازاي

د از ختم نماز و بع. بود آلوده به نجاست غليظه )١(يك درهماندازة بيشتر از  ،امام لباسمثالً 
ـ اثناي نمـ  در ن اطالع يافتند، يا اينكه امام وضو نداشت و بعد از ختم نماز يابرآيا در اثناي نماز  ه از ب

   }.ستگرديده اچه امام و چه مقتديان فاسد  گان،در اين صورت نماز هم{مديادش آ

صورت بر  مقتديان برآن اطالع نداشتند، در اين فاسد گرديده بود و علتي بر اگر نماز امام بنا :۷مسئله
آگاه  }غيره و{االمكان مقتديان خود را چه توسط شخصي يا توسط خطي امام الزم است تا حتي

  .ا نماز خود را اعاده كنندبسازد تا آنه

  

  
  _شرط هفتم +

�+�_�  

ـر . ايستاده باشد او يا در پشت ماما بلكه در پهلوي ايستاده نباشدجلوتر مقتدي از امام   اگ

  .صحيح نمي باشد ايستاد، اقتدايش جلوتر از اماممقتدي 

تر پيش و اي امام جلوترپ ةپاي مقتدي از پاشن}ريكُ{كه پاشنه يهگارت كه هسقاعده اين
بلكه  ،نباشدپيشتر امام  ةناز پاشپاي مقتدي  ةاگر پاشن ، وخواهيم دانستمقتدي را جلوتر از امام  ،بود

 علتفقط انگشتان پايش جلوتر از انگشتان پاي امام بود، چه به سبب بزرگي پاي مقتدي و چه به 
خواهد  داي او صحيحتقواهيم دانست و اام نخدرازي انگشتان پاي او، در اين صورت او را جلوتر از ام

  . بود

                                                 
  .سانتيمتر 2,75دقيقاً مساوي با و  است سانتي متر 3ه اندازة قريباً بچنانكه گذشت ت يك درهم    (١)
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  _شرط هشتم +

�+�_�  

يا  چه با ديدن امام ،سجده و قعده آگاه باشد ،قومه ،مقتدي از انتقاالت امام مانند ركوع
  . ديگري ديمقت اتو يا با ديدن حرك}،رمكب{يا با شنيدن صداي تكبيرگوينده ،شنيدن صداي او با

از انتقاالت  يا به سبب ديگري، شو و اماماگر مقتدي به سبب حايل شدن چيزي بين ا و
  . اقتدايش صحيح نمي باشدامام آگاه نشود، 

ـود    مقتديبين ...  غيره ديوار و ،اگر چيزي مانند پرده و ـام حائـل ش ـدي ولـي   ،و ام از  مقت
  . استگردد، اقتدايش صحيح  انتقاالت امام آگاه مي

ـيكن از   ،د كه امام مقيم است يا مسافردان اي هست و نمي اگر مقتدي در شهري يا قريه :۸مسئله ل
، و امام نماز مسافرانه بخواند، يعني در نماز چهار ركعتي بعد از دو استرود كه مقيم  قراين گمان مي

در ، پس كرده باشد مقتدي به شك بيفتد كه امام شايد سهو ،اين سالم زو ا ،ركعت سالم بگرداند
ـه  مچهار ركعت ن اين صورت بر مقتدي واجب است بعد از تكميل از خود از حال امام جويا شود ك
  .آيا امام دچار سهو شده يا اينكه مسافر بوده است

ـورت   عد از تحقيق معلوم گرديد كه اماماگر ب  صـحيح مسافر بوده، نماز مقتدي در اين ص

ـ  .كندد را اعاده نماز خو، مقتدي اگر ثابت گرديد كه امام سهو كرده و. باشد مي ي اگر مقتدي تحقيق
ـورت  ، در اينو رفت راه خود را گرفت دن نماز با همان شك و شبهن، بلكه بعد از خوانكرد ـز   ص ني

   .باشد اعادة آن نماز بر او واجب مي

ـرون  بلكه امام در ،مقيم است، اما اينجا شهر يا قريه نبوده گمان دارد كه اماماگر مقتدي  :۹مسئله  بي

ركعت خواند و مقتدي به شك افتاد كه  دو عتي را مسافرانه، و نماز چهار ركداد شهر يا قريه نماز مي
ـر   .كند نيز چهار ركعت نماز خود را تكميلمقتدي در اين صورت  ،شايد امام سهو كرده باشد و بهت

فاسد  اين صورت ازش درهم نم باز ،هم نكند اگر تحقيقي امام خود تحقيق نمايد و خواهد بود از حال
و اين گمان . باشد مي ، نمايانگر مسافر بودن آن امامبيرون شهر يا قريه بودن امام در، زيرا شود نمي



+381_ 

لهذا تحقيق حال امام در ايـن  . استحال خالف ظاهر  ،مقتدي كه شايد امام دچار سهو شده باشد
  . ستنيبر او الزم  حالت

ـار ركعتـي را    ،غيره دشت و ،قريه ،اگر امام در شهر ،به همين صورت ـاز چه ـد و   نم بخوان
ـد، در ايـن    ،شايد مسافر باشد اي شك دارد كه اين امام يمقتد ليكن امام نماز را چهار ركعت خوان

   .كند صورت بر مقتدي واجب نيست كه از حال امام تحقيق

به تحقيق ضرورتي ي ئاـج چهي در هيچ زماني و در}شام{مغربو  در نماز صبح همچنين
همگان چه مقيم و چه مسافر در احوال زيرا  باشد، يممقيم، ن حال امام دربارة اينكه او مسافر است يا

  . اندها يكسان اين نماز

ـام در  مي افتد  ضرورت موقعفقط در يك  خالصه اينكه تحقيق حال امام و آن اينكه ام
به شك بيفتد  اش مقتدي درباره نماز چهار ركعتي را دو ركعت بدهد و ،يا جاي ديگري قريه ،شهر

  .كه شايد امام سهو كرده باشد

  

  

  _شرط نهم +

�+�_�  

  :چه آنها را ،شريك امام باشد، جز قرائت، مقتدي در همة اركان نماز

  ،به همراه امام اداء كند }1{

  ،يا بعد از امام }2{

   .امام شريكش شود ،البته به شرط آنكه تا اخير آن ركنيا پيش از امام،  }3{

  . غيره را انجام بدهد سجده و ،ركوع به همراه اماممقتدي       _}1{مثال صورت +

  .ايستاده شود و آنگاه مقتدي به ركوع برود امام ركوع نموده       _}2{مثال صورت +

ركوع نموده  كه امام در ركوع بماند از امام به ركوع برود، اما آنقدرمقتدي قبل       _}3{مثال صورت +
  . در ركوع او را دريابد

 برود و مثالً امام به ركوع ،ان نماز با امام خود شريك نباشدمقتدي در اداي يكي از اركاگر  :۱۰مسئله

  ركني و يا اينكه  مقتدي ،يا امام دو سجده كند و مقتدي فقط يك سجده نمايد ،مقتدي ركوع نكند
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   .را قبل از امام شروع كند و امامش تا آخر آن ركن با وي شريك نگردد

 ،آنكه امام ركوع نمايد مقتدي ايستاده شودقبل از  از امام به ركوع برود و مثالً مقتدي پيش
  .نمي باشد ها صحيح اين صورتاقتداء در 

  
  

  _شرط دهم +

�+�_�  

  . حال مقتدي كمتر از امام يا مثل امام باشد

         _:اول مثال +

صحيح  است عاجز از قيام كه شخصي پشت ،است}ايستادن{قادر به قيامكه  كسي اقتداي
  . قيام است ةبه منزل معذور شرعاًشخص }قعود{تنسباشد، زيرا نش مي

        _:دوم مثال +

 تيممچه  است، كرده تيممكه  پشت شخصي ،كرده غسليا وضو  ،با آبكه  كسي اقتداي 
 است مساوي و انطهارت يكس غسل در و وضو ،تيممحكم زيرا  ،صحيح است ،غسل تيمموضو يا 

  . بر ديگري برتري نداردو يكي 

        _:سوم مثال +

ـ بر ج اي كه بر موزه پشت شخصي ،شويد كه اعضاي خود را با آب مي كسي اقتداي   رهيـبِ

ـرار  ه درجيك در زيرا مسح كردن و شستن در طهارت . كند صحيح است مسح مي}پالستر{ ق
  . و يكي بر ديگري فوقيت ندارد دارند

         _:چهارم مثال +

يك  هب دو رشرط آنكه هه صحيح است، ب يگرپشت معذور د ،ذور استعمكه  كسي اقتداي
ـاد  دو دچار بيماري هر يا ،ندا »لوبالْ لُسلْـس«مبتال به دو  مثالً هر. عذر مبتال باشند  مـي  خروج ب

  . دنباش

         _:پنجم مثال +

  در اي به شرط آنكه قاري ،ديگر صحيح است »اُمي«پشت  ،است »مياُ«كه  كسي اقتداي
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    )١(.نباشد بين مقتديان موجود

         _:ششم مثال +

  . پشت مرد صحيح است ،اقتداي زن يا طفل نابالغ

         _:هفتم مثال +

  .اقتداي زن پشت زن ديگري صحيح است

         _:هشتم مثال +

  . پشت پسر نابالغ صحيح است ،اقتداي دختر نابالغ يا پسر نابالغ

         _:نهممثال  +

. است خواند صحيح يكه نماز واجب م پشت شخصي در ،ندخوا نفل ميكه  كسي اقتداي

خواند  ه نماز ظهر را ميك در پشت شخص ديگريباز ي لكسي نماز ظهر را خوانده است و مثالً اگر
  . و يا نماز عيد را خوانده باشد و باز دوباره در نماز عيد شركت كند ،نماز بخواند

         _:دهم مثال +

  . خواند صحيح است كه او نيز نفل مي پشت شخصي ،ندخوا نفل ميكه  كسي اقتداي

         _:يازدهم مثال +

ـد صـحيح    كه نماز نفل مي پشت شخصي ،خواند مي م راسنماز قَكه  كسي اقتداي خوان
  . است، زيرا نماز قسم در حقيقت نفل بوده است

نماز كه  خوانم و آنگاه در پشت شخصي مثالً كسي قسم خورد كه من دو ركعت نماز مي
د و قسـم وي  باش مي ، نماز در اين صورت صحيحكرد و او دو ركعت نماز داد خواند اقتداء نفل مي
  . شود اداء مي

         _:دوازدهم مثال +

خواند صحيح  كه او نيز نماز نذر مي پشت شخصي ،خواند نماز نذر را ميكه  كسي اقتداي
  شخص و كرد نذرنماز را  دو ركعت يكس مثالً. دوي آنها يك چيز باشد كه نذر هر يشرط به ،است

                                                 
ئت فرض يعني به اندازة يك آيت قرآن را زباني در اينجا كسي است كه به اندازة قرا »اُمي« مراد از    (١)

  .خوانده نتواند و مراد از قاري در اينجا كسي است كه به اندازة مقدار قرائت فرض بتواند زباني قرآن را بخواند

  11/51: حاشية جديده
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  . نذر گرفت شخص كردم كه اين ديگري نيز گفت كه من نيز همان چيزي را نذر

اقتداي  جداگانه، در اين صورت يخص ديگرش كرد و اگر كسي جداگانه دو ركعت را نذر و
  . اين دو نفر در پشت ديگري صحيح نمي باشد هيچ كدامِ

   .است مقتدي كمتر يا برابر امام باشد، اقتدايش صحيح كه حال خالصه اينكه هنگامي

  
�+ �_�  

  
برتر از امام و مقتدي باالتر حال نيم كه ك ميدرج اكنون آن صورت هاي را در اينجا 

  . ها صحيح نمي باشد صورت اقتداء در اين بنابرينو چه احتماالً، و چه يقيناً  ،است

         _:اولمثال  +

  . پشت نابالغ صحيح نيست ،اشد و چه زنچه مرد ب ،اقتداي بالغ

        _:دوم مثال +

  . ، پشت زن صحيح نيستاقتداي مرد، چه بالغ باشد و چه نابالغ 

        _:سوم مثال +

  . ستنيصحيح  يثي پشت خنثي ديگرنْاقتداي خُ 

ـه  و د رگويند كه عالمات م آنكسي را مي ثينْخُ زن بودن در او چنان متعارض باشد كه ن
  . استنادر  وبسيار شاذ  يچنين شخصوجود  .ق باشد و نه زن بودن اوبودن او محقَّد رم

         _:چهارم مثال  +

ـودش صـحيح     ،كه ايام ماهواري خود را فراموش كرده اقتداي زني ـد خ  پشت زنـي مانن

  . نيست

 ـااقتداء در دو صورت باال به آن جهت جايز نيست كه احتمال برتري مقتدي بر امام در آنه
ـه  خُآن ممكن است زن باشد و  ،كند كه امامت مي نثيخُآن  ،سوم زيرا در مثال .وجود دارد نثي ك

  . ممكن است مرد باشد ،مقتدي است

  نيزباشد و  ششايد اين ايام حيض ،كند كه امامت مي ، زنيچهارم ترتيب در مثال به همين
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  . دايام طهارتش بوده باش شايد در واقع ايناست، كرده  كه اقتداء

        _:پنجم مثال +

   .باشد نثي در واقع مردزيرا احتمال دارد كه آن خُ ،نثي پشت زن صحيح نيستاقتداي خُ

         _:ششم مثال +

   .صحيح نيستقل اع غير و ،پشت شخص ديوانه، مست، بيهوش ،عاقل اقتداي

  _:هفتم مثال +

ـول و مثالً مرض سلسـل ا  ،پشت كسي كه معذور است ،اقتداي شخص طاهر ـره   لب غي
   .دارد، صحيح نيست

        _:هشتم مثال +

ـ . كه دو عذر دارد صـحيح نيسـت   يپشت شخص ،يك عذر دارد كه كسي اقتداي   ثالًم

خروج باد  دچار بيماري اقتداء كند كه هم يپشت شخص ،بيماري خروج باد است به كه مبتال كسي
  .البول دارد لاست و هم مرض سلس

         _:نهم مثال +

ـر     يپشت شخص داراست، اريك نوع خاص معذوري  كه كسي داياقت ـوع ديگ ـه از ن ك
  . نيست برد صحيح معذوري رنج مي

اقتداء كند كه به مرض  يپشت شخص ،برد البول رنج ميسل كه از مرض سل مثالً كسي
  . خونريزي مبتالست

         _:دهم مثال +

ـدر  بتواند  جا كسي است كهدر اينمراد از قاري . مي صحيح نيستاقتداي قاري پشت اُ آنق
  . گردد ميقرآن را صحيح بخواند كه نماز توسط آن صحيح 

  . قرآن را ياد نداشته باشدمذكورة ر اقدمحتي جا كسي است كه نيمي در ااز اُ مراد

         _:يازدهم مثال +

اي موجود باشد صـحيح   كه در ميان مقتديان قاري هنگامي» اُمي«پشت  »مياُ«اقتداي 
ام بسازند توانستند قاري را ام ا ميآنه زيرا ،شود فاسد مي موجوديت قاري با يماُامام  ، زيرا نمازنيست

  ازـنم اًـالزم ،كه نماز امام فاسد شد ولي هنگامي ،كرد كفايت مي مقتديان ةئت او از طرف هماو قر
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  . گردد فاسد مي ،مي نيز شامل آنهاستكه آن مقتدي اُ يتمام مقتديان

        _:ازدهمدو مثال +

گرچه بالفعل قرائت  ميزيرا اُ ،نگ است صحيح نيستكه گُ يپشت شخص »مياُ«اقتداي  
 اين قدرت راحتي نگ اما شخص گُ ،ئت را بياموزداتواند قر زيرا مي ،هست آن قادر اما بر ،تواند نمي

   .يستنيز دارا ن

        _:سيزدهم مثال +

برهنه  كه يپشت شخص ،انيدهـن خود را پوشحد اقل مقدار فرض از بدي كه كس اقتداي 
  . صحيح نيست ،است

        _:چهاردهم مثال +

و  ركوعاداي كه از  يپشت شخص ،تواند ركوع و سجود را انجام بدهد مي كه كسي اقتداي 
  . عاجز است صحيح نيستسجود 

  . به او نيز صحيح نمي باشد اقتداءاست، اگر شخصي فقط از سجده كردن عاجز  و

        _:پانزدهم ثالم +

خواند  مي را نفلنماز كه  يپشت شخص ،فرض را بخواندنماز د هخوا ميكه  كسي اقتداي 
   .صحيح نيست

         _:شانزدهم مثال +

ـد  ميرا نفل نماز كه  يپشت شخص ،دخوان نماز نذر را مي كه كسي اقتداي صـحيح   خوان
  . باشد زيرا نماز نذر واجب مي ،نيست

        _:هفدهم مثال +

ـد  سم را ميكه نماز قَ يپشت شخص ،خواهد نماز نذر را بخواند مي كه كسي اقتداي   خوان
  . صحيح نيست

ـوانم و كـس   روز چهار ركعت نماز مـي ام قسم خورد كه من كسي اگرمثالً  ـري   خ ديگ
ـاز   كننده پشت سر قَ در اين صورت اگر نذر ،نذر گرفت خواندن چهار ركعت نماز را ـده نم سم خورن

  . سم نفلو نماز قَ ،زيرا نماز نذر واجب است ،نماز صحيح نمي باشد ،ندبخوا

ـواـن مي قسم خورندهبلكه شخص  ،كه ايفاي قسم واجب نمي باشد نيز جهتو به اين    دت
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   )١(.را نخواند زو آن نماكفاره بدهد 

        _:هژدهم مثال +

وف را صحيح اداء كه حر خصيشتواند، پشت  حروف را درست اداء مي كه كسي اقتداي 
ـه  را با خواند، يا حروف ديگري  مي »غ«را  »ر«يا  ،خواند مي »ث«ا ر »س«، مثالً تواند نمي اينگون
  . خواند، صحيح نمي باشد تبديل مي ر ويتغي

ـداء   ،رو دهد ياقـنين اتفچبار  فقط يكي دوالبته اگر در سراسر قرائت  ـورت   اقت در ايـن ص
  . باشد صحيح مي

  
  

  _شرط یازدهم +

�+�_�  

  . واجب االنفراد نبودن امام

  ضروري آن وقت صحيح نيست كه منفرد بودن او در ييعني اقتداء در پشت چنان شخص

                                                 
  : تفصيل مسئله باال به اين شكل است كه     (١)

خود از قبيل فرض يا واجب بود، در ايـن   اصل خورند، اگر در خاطر آن قسم ميه هركاري كه ب

  .   است صورت ايفاي قسم الزم و متعين

  . باشد و اگر آنكار از قبيل گناه بود، شكستن قسم و دادن كفاره متعين مي

مالحظه گردد كه اگر كردن آن اكنون ل گناه بود، يو اگر آنكار نه از قبيل فرض و واجب و نه از قب

  . ايفاي قسم بهتر خواهد بودبهتر است، در اين صورت 

  . بهتر است، در اين صورت شكستن قسم بهتر خواهد بودآن و اگر نكردن 

  . صورت ايفاي قسم خوبتر خواهد بود و اگر هر دو جانب مساوي اند، در اين

خورد مطلقاً واجب نمي شود، و بنابرين اگر كسي بر  قسمي كه شخص مي خالصه اينكه ايفاي

  .}تواند قسم را شكسته كفاره بدهد لذا مي{م خورد، ايفاي آن بر او واجب نگرديده استاداي نماز نفلي قس

    1/543 :كذا في رد المحتار 

  )صاحب تفسير مشهور معارف القرآن(عثماني  مفتي محمد شفيع
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هاي  ركعت ،اممبعد از پايان نماز ا استضروري ش كه براي شخص مسبوق ،طور مثاله ب .باشد مي
ـبوق  به يايد و بخواند، پس اگر در اين هنگام كسي ب}انفرادي{خود را به تنهائي فوت شدة اين مس
  . صحيح نخواهد بود اقتداي وي ،اقتداء نمايد

  

  

  

  _شرط دوازدهم +

�+�_�  

ـه     يعني پشت چنان .باشدنديگري شخص  مقتدي ،امام ـرد ك ـداء ك او كسي نبايد اقت
ـا ح  »كرِدم« ، چه اين اقتدايش حقيقتاً باشد مانندهستخودش مقتدي شخص ديگري  ـاً ي  كم

   )١(.»الحق« باشد مانند

در حكم مقتدي  ،امام نخوانده ه همراههاي نماز خود كه ب در آن ركعت »الحق«شخص 
ـ  »الحق«يا  »مدرِك«كسي پشت شخص  باشد، بنابرين اگر مي ـدايش صـحيح    اقت ـد، اقت داء كن

 كند اقتداء »مسبوق« تـپش »الحق«و يا  »الحق«پشت  ،»مسبوق« اگر ،ترتيب به همين. ستني

  . اقتداء صحيح نيست

  
�+ �_�  

  
                                                 

  . گويند كه از آغاز نماز تا آخر آن، پشت امام نماز را خوانده است كسي را مي »مدرِك«      (١)

 جماعت، گويند كه پشت امام در جماعت شريك باشد و بعد از شركت در كسي را مي »حقال« 

ركعات نمازش يا بعضي آنها فاسد شود، چه به اين خاطر كه در نماز خوابش برده بود و يا اينكه حدث   تمام

  . اصغر يا اكبر برايش پيش آمده بود

ـد  گويند كه بعد از آنكه يكي دو رك كسي را مي »مسبوق«  عت از نماز جماعت خوانده شده باش

  . آمده شريك جماعت شود
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ـدي  ،اينها شروط صحيح بودن نماز جماعت اند ـد،   و اگر حتي يكي از آنها در مقت اي نباش
ـا  نمازي ،كه اقتداي مقتدي صحيح نباشد د بود، و هنگاميهاقتدايش صحيح نخوا ـداء   كه ب آن اقت

  .نيز صحيح نمي باشداست خوانده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  احكام جماعت

�+�_�  

صحيح  ي اين نمازها بدون جماعت اصالًيعن .عيدين است اي جمعه وهجماعت شرط نماز :۱مسئله
   }.نمازش درست نيست ،كسي آنها را منفرد بخواند اگرلذا {نمي باشد

  . كه نمازگذار عذري نداشته باشد شرطيه واجب است، ب جماعت در نمازهاي پنچ وقته

  . باشند ختم كرده تراويحگرچه قرآن را در  ،كده استؤت ماويح، سنّجماعت در نماز تر

و . و در رمضان براي نماز وتر مستحب اسـت }آفتاب گرفتگي{در نماز كسوف جماعت
با جماعـت  بر اداي وتر در صورتي كه در ساير اوقات سال غير از ماه رمضان به جماعت  اداي وتر

نفر  اهي دو سهگ اگر برآن مواظبت نداشته باشند بلكه گاهو . باشد مكروه تنزيهي مي مواظبت نمايند
  . مكروه نيست ،آن را به جماعت بخوانند

كه جماعت نوافل  و در تمامي نوافل هنگامي}ماهتاب گرفتگي{جماعت در نماز خسوف
ا با جمع يو  ،هآذان و اقامبا يعني  ،دنخوان را با چنان اهتمام خاصي بخوانند كه نمازهاي فرض را مي

ـدون   . باشد جماعت در اين صورت مكروه تحريمي مي ،ديگري ةطريقه آوري مردم ب ـر ب البته اگ
جماعت بخوانند، اينكار  دو سه نفري جمع شده نماز نفلي را به ،و بدون دعوت ديگران هاقام آذان و

  . ولي نبايد بر آن مداومت نمود ،حرجي ندارد

شرط  چهارموجوديت  باسجد از فرض در مـم نموجماعت د اداي ،به همين صورت

   :باشد مكروه تحريمي مي ،ذيل

  

  

  _شرط اول +

�+�_�  

  ستامراد از مسجد محله آن مسجدي . راه عام نباشدسر ه باشد و بر مسجد محلّمسجد،   
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   .كه امام و مقتديانش معلوم باشند 

  

  

  _شرط دوم +

�+�_�  

  . د اداء شده باشدنبه صداي بل هآذان و اقامبا جماعت اول 

  

  

  _شرط سوم +

�+�_�  

نسق مسجد  و نظم و هستندمحله  همان اهلكه  كساني خوانده باشند را آنجماعت اول 
   .را به عهده دارند

  

  

  _شرط چهارهم +

�+�_�  

  . جماعت دوم را با همان هيئت و اهتمامي بخوانند كه جماعت اول را خوانده اند

ح�م�ه� ط چهارم فقط نزد امام ابو يوسف شر ٰ اهللا�  ر� ي� ر� باشد و نزد امام اعظم  مي  ت�ع�ا��   ه� ع�نْ اهللا� ض�
   .ماند باز هم كراهت باقي مي ،جماعت تبديل شودت يئگرچه ه

 مكروه ت كنند، اين صورتجماع بلكه در خانه در مسجد ننماينداگر دوم را  جماعت بنابرين

  .نمي باشد

ـ  ،سجدمثالً م ،ط موجود نباشدوهمين ترتيب اگر يكي از اين شره ب ـد  مسجد محلّ ه نباش
در اين صورت جماعت دوم بلكه سوم  ،گذشت عنايش در سطور قبليمبلكه بر سر راه عام باشد كه 

در  اداء نشده، صداي بلند با هاقام و يا اگر جماعت اول با آذان و. و چهارم نيز در آن مكروه نخواهد بود
  . باشد يماين صورت جماعت دوم در آن مسجد مكروه ن
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مسجد  ه نيستند و نه نظم و نسقر جماعت اول را افرادي خوانده اند كه اهل آن محلّيا اگ
ح�م�ه� يا اينكه موافق قول امام ابو يوسف  عهده دارند، و ررا ب ٰ  ر� جماعت  هيئت به ت دوم راجماع   اهللا� ت�ع�ا��

ام جماعت اول ايستاده ي ايستاده نشود كه امئدر آن جا ،جماعت دوم يعني اينكه امامِ ،اول اداء نكنند
ح�م�ه� جماعت دوم نزد امام ابو يوسف  ،گردد شده بود كه به اينگونه هيئت تبديل مي ٰ  ر� مكروه    اهللا� ت�ع�ا��

  . خواهد بودن

  _تنبیه +

ح�م�ه� موافق قول امام ابويوسف  از علماء اگرچه بعضي ٰ  ر� كنند، ليكن قول  عمل مي    اهللا� ت�ع�ا��
ي� ر� امام اعظم  ْنـاهللا� ض� ـروزي  ساون و تكاهتمقتضاي از لحاظ داليل قويتر است و هم  هم ه� ع� ل ام

ـر كراهـت    ا ن، آجماعتنماز مردم در امور ديني خصوصاً در امر  ست كه با وجود تبديل هيئـت، ب
رك خواهند كرد كه ما صداً جماعت اول را با اين بهانه تجماعت دوم فتوي داده شود، وگرنه مردم ق

  ا خواهيم گرفت. جماعت دوم ر

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  ل مربوط به امام و مقتديمسائ

�+�_�  

ـاف  د كـ گرداننب خويش مي را اماشخص ،بر مقتديان الزم است تا از ميان حاضرين :۱مسئله ه اوص
ودند كه در استحقاق امامت موج صشخ اگر در بين حاضرين چندين و. ش بيشتر از همه باشدبخو

ـام   ين شخصهمايعني  ،ين صورت بر راي اكثريت عمل خواهد شدباشند، در ا مساوي مي را ام
  . دهند به امامت او راي ميحاضر بسازند كه اكثر مردم 

ـام  كسي را مقتديان موجود هست، ولي كه بيشتر مستحق امامت است ياگر با شخص  ام

ي زشت شده در اين صورت همة آنها مرتكب كار ،امامت كمتر از او باشد استحقاقكه در ساختند 
   .سنت را ترك نموده اند ةاند و طريق

  

  

  

  _مستحق ترين اشخاص براي امامت  + 

�+�_�  

  :امامت ص براياشخاترين مستحق  :۲مسئله

ـرطي   مي ـهست كه مسايل نماز را بيشتر از هماسي نخست ك    _�+ ـه ش ـه   داند، ب ك
ـنون  را كه در نم ر قرائتاقدم آنهمچنين ديده نشود، و  شفسق و غيره در ظاهر اتعالم از مس

  .است حفظ داشته باشد، و قرآن را به صورت درست بخواند

 قواعد ابقني آن را مطعي، خواند كه قرآن مجيد را صحيح مي يپس آن شخصس  _ �+

  . خواند تجويد مي

  . پرهيزگار باشد ،حاضرينة كه بيشتر از هم شخصيسپس آن    _�+

   .ين بيشتر باشدحاضر كه عمرش از همة يپس آن شخصس _  �+
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  . تر از ديگران است لقكه خوش خُ سپس آن شخصي   _�+

   .تر از ديگران است كه خوش صورت سپس آن شخصي   _�+

   .تر از ديگران است شريف كه نسباً سپس آن شخصي   _�+

   .كه خوش صدا تر از ديگران است سپس آن شخصي   _�+

   .ستبهتر از ديگران ا شكه لباس يسپس آن شخص   _�+

   .قدر متناسب بزرگتر است هديگران ب كه سرش نسبت به سر يسپس آن شخص  _ �+

   .تر است مسافر مستحقنسبت به مقيم است كه  يشخصسپس آن   _ �+

   .ستآزاد اصلي اكه  يشخصسپس آن   _ �+

ـراي   كسيه ده نسبت بنمو تيممبراي حدث اصغر كه  يشخصسپس آن    _�+ كه ب
حدث اكبر مستحق  متيماند كه م هست، و بعضي علماء فرموداموده مستحق تر ن تيممحدث اكبر 

  . باشد تر مي

 ر از ق تـ مستح ،ـداستحقاق امامت در او باشمذكورة  فصااوو وصف از دكه  يشخصآن 

   .كسي است كه يك وصف را داراست

ـد  صـحيح مـي  هم قرآن مجيد را  داند و هم مسايل نماز را ميكه  يشخصمثالً  ، خوان
صـحيح نمـي   د را ، ولي قرآن مجيـ مسايل نماز آگاه استه مستحق تر از آنكس است كه فقط ب

   .خواند

امامـت  به صاحب خانه  ،دنند در خانه جماعت كنستخوا}ودند وكسي ب ةمردم در خان{اگر :۳مسئله
  . صاحب خانه او را امام بسازدشخصي كه سپس آن  است، و مستحق تر

اشند، در ايـن  از بل نمئه مساـگاه بآحاضرين كساني از باشد و م نلالبته اگر صاحب خانه عا
  . بود خواهند تمستحق امام آنها ،صورت

كس ديگري استحقاق امامـت را   ،دارد، در موجوديت آن امام ينعيكه امام م هر مسجدي :۴مسئله
  . البته اگر او شخص ديگري را امام بسازد، اينكار درست است. ندارد

  . ندارد موجوديت قاضي يعني حاكم شرع و امير مسلمين، كس ديگري حق امامت رادر  :5مسئله

  

�+ �_�  
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ـين او امامت كردن بدون رضايت مقتديان مكروه تحريمي است، البته اگر  :6مسئله ـديان   در ب مقت
، در اين موجود باشددر او مستحق ترين شخص به امامت باشد، يعني اوصاف امامت بيشتر از همه 

  . دنباش آنها بر خطا مي ،كه از امامت او ناراضي اند كساني بلكه آن ،كراهتي ندارد متشاما صورت

ـدا  . مكروه تحريمي است ،ر شخص فاسق و شخص بدعتي به حيث امامتقرُّ :۷مسئله البته اگر خ
  .  نخواسته جز آنها كس ديگري در آنجا موجود نباشد، در اين صورت مكروه نخواهد بود

 كردن او قدرت باشد كه مردم توان معزول ، صاحبا فاسقير بدعتي همين صورت اگه ب

ـد  ،بزرگي بر پا خواهد شد ةندارند و يا از عزل او فتن را  در اين صورت نيز كراهتي بر مقتديان نخواه

  . بود

  
�+ �_�  

  
   :امام ساختن افراد ذيل مكروه تنزيهي است :۸مسئله

  الم آنكسي است كه بر حسب قواعد فقهيمراد از غ .غالم اگرچه آزاد شده باشد   _�+

   )١(.كنند ميو فروش  غيره خريد كه در وقت قحط و كساني نه آن ،غالم باشد

  . باشندة دشت و صحرا و بيابان  _�+

  . كه در شب كم بين است يسك زني كند و كه در پاكي و ناپاكي احتياط نمي نابينائي   _�+

  . الزنا ولد  _�+

   .باشد مكروه تنزيهي مي اين اشخاص امامت همة

امامت  ،برند البته اگر اشخاص باال صاحب علم و فضل باشند و مردم از امامت آنها بد نمي
  . مكروه نخواهد بودآنها 

، سفيه كه هنوز ريش ندارد، و امام ساختن شخص ن نوجوانيساختامام  ،به همين ترتيب
  . باشد مكروه تنزيهي مي

                                                 
  .زيرا آنها آزاد اند و خريد و فروش اشخاص آزاد، حرام و گناه كبيره و باطل است   (١)
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البته متابعـت  . تا در تمام فرايض و واجبات نماز از امام متابعت كنند بر مقتديان واجب است :۹مسئله
  . واجب نيستو مستحبات آن نماز  يها امام در سنت

ـوع،    »شافعي مذهب«بنابرين اگر امام  ـدن از رك باشد و در وقت رفتن به ركوع و باال ش
 ،دارندتي به اينكار نضرور ،در اين صورت مقتديان حنفي، كند }رفع اليدين{هاي خود را بلند دست

در  »مذهب شافعي« ترتيب اگر امامِ ه همينب. ها نزد شوافع فقط سنت است كردن دست زيرا بلند
   .مقتديان حنفي ضرورتي به خواندن آن نيست ، براينماز صبح قنوت بخواند

مطابق  »مذهب شافعي«البته در نماز وتر چونكه خواندن قنوت واجب است، پس اگر امام 
ـوت را   بخواند،را ود بعد از بلند شدن از ركوع، قنوت مذهب خ در اين صورت مقتديان حنفي نيز قن

  .  بعد از بلند شدن از ركوع بخوانند

 سازد و سوره هاي بزرگ رابمكروه تحريمي است كه در نماز قرائت را طويل  ،براي امام   :۱۰مسئله

 مدت طوالني مكثه ا سجده بـا در ركوع يمسنون قرائت نيز طويلتر است بخواند، و ي ةكه از انداز

  . كند

ـ  مقتديان خود را مد عفبلكه امام بايد حاجت و ضرورت و ض ـره نظر بگيرد و قرائ  ت و غي

ـرورت  را }اركان نماز{ با مراعات حال ضرورتمندترين مقتدي خود انجام بدهد، بلكه در هنگام ض
ـبب كـم     و ،ردم به مشقت نيفتندبهتر است تا از مقدار مسنون نيز كمتر قرائت نمايد تا م ـار س اينك

   )١(.شدن جماعت گذاران نگردد
  

�+ �_�  

                                                 
ـبح   نماز كه صداي گرية طفلي را شنيدند، در هنگامي ؛روايت است هاچنانچه از رسول خد    (١) ص

   .قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را خواندند و بس ةفقط سور

 رَ قَ  ه هُ ن� ك وَ 
َ
 ِ�  �ِ تَ ذَ و� عَ المُ بِ  أ

ْ
   .ِ�� َص  اءَ كَ بُ  عَ مِ سَ  ْ�َ حِ  رِ جْ فَ  ال

  .  است صحيحشريف حديث اين 

   1462: و سنن ابي داود 4/149: و مسند احمد 1/67: مصنف ابن ابي شيبه

   2/394 :و بيهقي 1/240 :و مستدرك حاكم 1/268: و ابن خزيمه 2/158 :و سنن نسائي
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ـورت در  و او مرد بالغ يا پسر نابالغ باشد ودهبنفر فقط يك اگر مقتدي  :۱۱مسئله ـمت  ، در اين ص س
در پشت يا اگر در دست چپ امام  و. ، يا كمي عقب تر از امام ايستاده شوددست راست در كنار امام

   .ستاده شود، اينكار مكروه استامام اي

اده تايسـ  در اين صورت همه در پشت امام در صف ،اگر مقتديان بيشتر از يك نفر باشند :۱۲مسئله 
مقتدي باشند و در دست راست و چپ امام ايستاده شوند، اينكار مكروه تنزيهي نفر و اگر دو . شوند
ينكار مكروه اچپ امام ايستاده شوند،  راست وبيشتر از دو نفر باشند و در دست مقتديان اگر  و. است

ـام در     ،كه تعداد مقتديان بيشتر از دو نفر باشد زيرا هنگامي ،باشد تحريمي مي ـه ام واجب اسـت ك
  . وي آنها ايستاده شودپيشر

ـاه     نفر اگر در آغاز نماز فقط يك  :۱۳مسئله ـد و آنگ ـتاده ش ـام ايس مقتدي بود و در دست راست ام
ر اين صورت مقتدي اولي بايد عقب بيابد تا همراه با مقتديان بعدي در د ،ز آمدندني يديگر انمقتدي

 .بكشند ن صورت ساير مقتديان او را عقبدر اي ،و اگر مقتدي اولي عقب نيامد. پشت امام قرار بگيرد
 چپ مقتدي اولي را عقب نكشيدند بلكه خود نيز در دست راست يا ،نده اكه بعداً آمد اگر مقتدياني و

پشت  در يكجا ا همديگرب مقتديان ةبايد خود پيشتر برود تا هم ستاده شدند، در اين صورت اماميامام ا
  . سرش قرار بگيرند

خودش  ورت نيز امام بايددر اين ص ،نباشد كه مقتديان عقب بروند جائي ، اگرگونهبه همين 
  . يشتر برودپ

ـ ئاگر مقتدي از اين مسا}،عقب كشيدن ةدر مسئل{البته    ـه اغلـب     ال ن ـد چنانك ـاه باش  آگ

مناسب  تديـدر اين صورت عقب كشيدن آن مق ،ل اندئدر اين زمان بي خبر از اين مسامقتديان 
   .دگردانب طلبانكند كه نماز خود يا ديگران را  كاري نيست، تا خدا نخواسته چنان

امام ايستاده شود، چه  بالغ، در اين صورت بايد در پشت سر اگر مقتدي زن باشد يا دختر نا :۱۴مسئله
  . يا دختر باشد يا بيشتر از آن يك زن

ـر    :15مسئله ـد پس اگر اقسام مختلف مقتديان حاضر باشند، مثالً چند نفر مرد باشند و چند زن و چن
  : هاي جداگانه ايستاده كند نابالغ، امام در اين صورت آنها را به ترتيب ذيل در صف

  . صف مردان   _:اول +

  . ف پسران نابالغص   _:دوم +
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  . صف زنان   _:سوم +

  .صف دختران نابالغ   _:چهارم +

  
�+ �_�  

  
ن از ايستاديعني نمازگذاران را از پس و پيش . بر امام الزم است تا صف ها را راست بسازد :16مسئله

ـوند، و در  زو به موامستقيم كند تا به يك خط  صف منع كند و همه را امر ـتاده ش  ات همديگر ايس

  . در بين يكديگر باقي نگذارند همديگر ايستاده شوند و جاي خاليپهلو به پهلوي  ،صف

بلكه در چنين حالتي او بايد يكـي از   ،يك نفر در پشت صف مكروه استايستادن فقط  :۱۷مسئله
ود ر ليكن اگر احتمال مي .مقتديان صف پيشروي خود را عقب بكشد و به همراه خود ايستاده كند

ـرد،   مييا از اينكار بد  ،نماز خود را فاسد خواهد ساخت}سبب ندانستن مسئلهبه {كه آن شخص ب
  . ددر اين صورت او را عقب نكش

  كه اميـهنگ. ي در صف اول، ايستادن در صف دوم مكروه استئوجود خالي بودن جا با :۱۸مسئله

  . ايستاده شوند ، آنگاه در صف دومصف اول كامل شد

از  و يا يكي ،نجا نيستآكه مرد ديگري  يمكانقط زنان را در چنان امامت كردن مردي ف :۱۹مسئله
  . ستغيره اش موجود نيست، مكروه تحريمي ا مادر يا خواهر و يا محارم آن مرد مانند همسرش

ـامتش  آنجا موجود باشد و يا يكي از محارمش موجود باشد، در البته اگر مرد ديگري    در ام
  . كروه نيستمصورت  اين

  
�+ �_�  

  
ـد   ا با صداي آهسته مير به تنهائي نماز فرض صبح يا مغرب يا عشاء ياگر شخص :۲۰مسئله خوان

   :خارج نيستدو صورت از اين ، اقتداء كرد كه شخص ديگري آمده به او
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جماعت  انماز ب در دل خود نيت كند كه من حاال امام او هستم تا ،اينكه شخص اول يكي
ن شـخص  ايـ ت امامت او را نكند بلكه در دل بپندارد كه گرچه دوم اينكه در دل نيو . خوانده شود

  .خوانم كنم بلكه نماز خود را انفرادي مي ، ليكن من امامت او را نمين ايستادهم پشت

ـامتش را   ه ايلحظ از همان}است را كردهاو كه نيت امامت {در صورت اول كه نيت ام
ديگري  گر سورة فاتحه را يا مقداري از سورةا پس. كرد بر او واجب است تا با صداي بلند قرائت كند

ـا    را نيز با صداي آهسته خوانده بود، اكنون بر او الزم مي ـه ي گردد تا از همانجا باقيماندة سورة فاتح
واجب است تا در نمازهاي فرض صبح و مغرب  ، زيرا بر امامسوره را با صداي بلند بخواند ةباقيماند
  . با صداي بلند قرائت كند ،و عشاء

بر او واجب نيسـت، و   قرائت با صداي بلند}را نكردهاو كه نيت امامت {و در صورت دوم
ـدي  بودن نماز  خاطر صحيحه امام ب باشد، زيرا نيت امامت كردنِ نماز مقتدي نيز صحيح مي مقت

  . ضروري نمي باشد

  

  
ـتره +   _مسائل ُس

�+�_�  

  خوف و{ـدخوان مي ازـشت نمر خانه يا دكه د براي امام و همچنين براي منفرد، هنگامي :۲۱مسئله

 روي جانبابمقابل  در پيشروي خويش در تا مستحب است }رود كسي از پيشروي شان مي گذر

}ذراع{يك گزچيزي را نصب كنند كه به اندازة  ،راست يا سمت چپ خود
   يا بيشتر طويل و به )١(

   .}گويند مي »هرَتْـس«كه آن را {اندازة يك انگشت ضخيم باشد

خواند كه مردم از  خواند يا در چنان جائي نماز مي البته اگر امام يا منفرد در مسجد نماز مي
  . نمي باشدتره ـدر اين صورت ضرورتي به نصب س ،پيشروي او نمي گذرند

ـيش  گذشتن از ،ترهـكند، و بعد از نصب س كفايت مي سترة امام از طرف تمام مقتديان  پ

  . شود گناهكار مي ،كسي از داخل ستره بگذرد ليكن اگر. د بودروي نمازگذاران گناه نخواه

                                                 
   1/153: فتاوي دار العلوم ديوبند . استسانتي متر  46تقريباً معادل رعييك گز يا ذراع ش   )١(
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  _مسائل +حق +

�+�_�  

ـام   زچند ركعت نما ،گويند كه بعد از شركت در جماعت آن مقتدي را مي »الحق« :۲۲مسئله يا تم
ببرد و در  شدر نماز خواب، مثالً چه اين فوت به سبب عذري باشد. هاي نماز از او فوت شود ركعت
ـام    د ركوع و سجده وندو ركعت نمازش فوت شود، يا به سبب كثرت مردم نتوايكي  ـره را انج غي

ـد شتنبرگو كردن  بدهد، و يا وضويش بشكند و تا وضو در ( .، چند ركعت نماز از او فوت شده باش
ـد و  مقيمي كه پشت مسافر اقتـ  صورت همينه ب. باشد گروه اول الحق مي ،نماز خوف نيز داء كن
ـاتش   ) .باشد نيز بعد از ختم نماز امام، الحق ميآن مقيم مايد، مسافر قصر ن ـا ركع  و يا اين ركعت ي

 ابرين آن ركعتـسجده را انجام داد و بن مثالً كسي قبل از امام ركوع يا ،دون عذر فوت شده باشدب

  . باشد نيز الحق ميخود در اين صورت مقتدي در مورد اين ركعت نماز . گردد ميكالعدم  نمازش

هاي نماز خود را اداء كند كه  بر الحق واجب است تا اوالً آن ركعتكنون بايد دانست كه ا
نماز خود را  ةقينه بوگر ،شريك جماعت شودبود از او فوت شده اند و سپس اگر جماعت باقيمانده 

  . بخواندنيز 

ـه  ، بنابرين چاستنماز خود به حكم مقتدي  ةالحق در مورد ركعت هاي فوت شد :۲۳مسئله نانك
ـر  . كند الحق نيز قرائت نكند بلكه ساكت و خاموش ايستاده باشد مقتدي قرائت نمي و چنانكه اگ

همچنان سجدة سهو بر الحق نيز  ،دگرد يممقتدي مرتكب سهوي شود سجدة سهو بر او الزم ن
   .باشد يمالزم ن

  

  
  _مسائل مسبوق +

�+�_�  

  بايد نخست با اماماو  ،فوت شده استكه يكي دو ركعت نمازش  كسي يعني »مسبوق« :۲۴مسئله
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 و ركعت هشد ايستاده ،و بعد از ختم نماز امام ،به همراه جماعت بخواندرا  ة نمازشريك شده باقيماند

  . نماز خود را اداء كند ةهاي فوت شد

ـد و  بمانند منفرد همراه با قرائت بايد نماز خود را  ةركعت هاي فوت شد ،»مسبوق« :25مسئله خوان
  . اگر سهوي در آنها رخ داد، سجدة سهو نيز بر او واجب خواهد بود همچنين

كه  كند خود را به اين ترتيب اداء مي ةركعات فوت شد}نماز امام بعد از پايان{»مسبوق« :26مسئله
و قعدة خود را به . ي را كه قرائت نداردهائ ي را بخواند كه قرائت دارد و سپس ركعتهائ اوالً ركعت

اكنون در  ا امام خواندهيعني اگر او يك ركعت را ب. خوانده استعاتي بگيرد كه با امام حساب تعداد رك
در صورتي كه البته . بنمايد و در ركعت سوم قعدة آخري را اولي را انجام بدهد ركعت دوم خود قعدة

   .اين نماز سه ركعتي باشد

  

  _مثال   +

�+�_�  

 ،نماز ظهر، كسي آمده شريك جماعت شد، اگر بعد از پايان ركعت سوم به همين ترتيب و
نماز خود را به  ةاو بايد ايستاده شده سه ركعت باقيماند ،در اين صورت بعد از آنكه امام سالم گردانيد

 و سپس هنيز خواندرا سورة ديگري  ،فاتحهسورة اين ترتيب بخواند كه در ركعت اول خود به همراه 

  ت نمازياركعزيرا كه اين ركعت به حساب }بنشيند{كند و آنگاه قعده هداركوع و سجده را انجام د

  .باشد ركعت دوم مي ،امام خواندهكه با 

 و هديگري خواندسورة فاتحه را با سورة  در ركعت دوم خود نيز}ده وشايستاده {سپس باز
ـام  ااين ركعت به حساب ركعزيرا كه  ،ليكن قعده نكند}ددهجام بناركوع و سجده را { تي كه با ام

ايستاده شده ركعت سوم خود را بخواند و در اين ركعت بناء بعد سجده . باشد خوانده ركعت سوم مي
همچنين بعد از ركوع  .ندارد تي وجودـفقط سورة فاتحه را بخواند و بس، زيرا در اين ركعت آخر قرائ

  .ير نماز استاخ قعدةزيرا اين }يندشبن{خر اين ركعت قعده نيز بنمايدآو سجود در 

  

�+ �_�  
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 ركعت نماز خوانده شده بود وديكي هم الحق باشد و هم مسبوق، مثالً  ،اگر نمازگذاري :۲۷مسئله

در اين صورت ، ركعت نماز از او فوت شددو يكي شريك جماعت گرديد و بعد از شركت،  هكه آمد
 و ،عت از او فوت شده اندركت در جماشكه بعد از  او بايد نخست همان ركعت هاي نماز را اداء كند

ـا    ياما در هنگام ادا. دگرد او در مورد آنها الحق محسوب مي ـه گوي آنها بايد خود را چنان پندارد ك
ـام ه قرائت نكند و نيز ب هاخواند، يعني در آن پشت سر امام نماز مي ـاز را ترتيب نماز ام ـد  ، نم و  ،بخوان

ـپس در   ،نماز را نيز بخواند ةبقي ، ورنهددر جماعت شريك شو هنوز باقي بودآنگاه اگر جماعت  و س
  . دگرد هاي خود را بخواند كه در مورد آنها مسبوق محسوب مي آن ركعت ،اخير

  

  _مثال   +

�+�_�  

ـريك جماعـت    ، شخصعصر بعد از اينكه يك ركعت نماز خوانده شد در نماز ـده ش ي آم
وضو رفت تجديد هت آنگاه به محض شركت در جماعت وضويش شكست و بنابرين ج د وگردي

ـه  آر اين صورت اكنون اين شخص بايد نخست ، دو در اين ميان نماز به پايان رسيد ركعـت  ن س
ركت ش كه قبل از را يركعت آنگاه آن و بود فوت شده جماعت از او نماز را اداء كند كه بعد از شركت در

  . از او فوت شده بود

همچنين  و ، يعني آنها را بدون قرائت بخوانددمقتدي اداء كن مانند هباين سه ركعت را بايد و 
ركعت دوم  ،زيرا اين ركعت به حساب نماز امام}بنشيند{دنقعده ك ،اين سه ركعت بعد از ركعت اولِ

ـد   سپس ركعت دوم را بخواند .باشد و امام در ركعت دوم قعده كرده بود مي ـده نكن  ،و بعد از آن قع
و سپس ركعت سوم را خوانده بعد از آن . باشد سوم مي ركعت ،زيرا اين ركعت به حساب نماز امام

ـام در ايـن    ركعت چهارم مي ،اين ركعت به حساب نماز امام زيرا كه}بنشيند{قعده كند باشد و ام
  . ركعت قعده نموده بود

و سر انجام آن ركعتي را اداء كند كه قبل از شركت در جماعت از او فوت شده بود و بعد از 
ـد   ،و همچنين در اين ركعت. باشد زيرا كه اين ركعت چهارم نماز خودش ميكند،  نيزآن قعده  باي
ت فوت شده اش ااين ركعت مسبوق است و مسبوق دربارة ركع زيرا كه او در مورد ،كند قرائت نيز

  . حكم منفرد را دارد
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 يعني. جام بدهدبراي مقتدي سنت است كه هر ركن نماز را بدون تاخير به همراه امام ان :۲۸مسئله

، هم ركوع را با ركوع امام همراه انجام بدهد ،امام همراه بگويد ةر تحريمه را با تكبير تحريميهم تكب
ـال   ... او ةاو و هم سجده را به همراه سجد ةهم قومه را به همراه قوم خالصه هر فعل را همراه افع

  )١(.امام انجام بدهد

التحيات خود را تمام  انبل از آنكه مقتديق}زل در نماتن اوسنش{البته اگر امام در قعدة اولي
  . خيزند برآنگاه كامل خوانده  در اين صورت مقتديان بايد التحيات خويش را ،خيزد د برنكن

التحيات  مقتديان آنكه قبل از}ازنم در آخري نشست{اخير ةقعد در امام صورت اگر به همين
سالم  را كامل خوانده آنگاه ويشات خمقتديان بايد التحياين صورت نيز  را بخوانند سالم بگرداند، در

در ايـن   ،خاستيحات را نخوانده بودند كه امام برتسب ،البته اگر مقتديان در ركوع و سجده. بگردانند
  )٢(.خيزند همراه امام بربه صورت آنها بايد 

                                                 
   .  در نماز جماعت، مقتديان به همراه سالم امام، سالم بدهند    (١)

يْنَا مََع ا��ِ��  هُ َقنْ اهللاُ ِ�َ رَ َقْن عِتْبَاَن بِْن مَالٍِك   _�+
�
مَ قَاَل َصل

�
  َص$� اهللاُ عَلَيْهِ وََسل

�
مَ فََسل

�
  .مْنَا ِحَ' َسل

يْهِ  اهللاُ  َص	�  روايت است كه ما به همراه رسول اهللا هُ قَنْ  اهللاُ  ِ�َ رَ  از حضرت عتْبان بن مالك :ترجمه
َ
 عَل

مَ 
�
يْهِ  اهللاُ  َص	�  نماز خوانديم و زماني كه آنحضرت  وََسل

َ
مَ  عَل

�
  .سالم گردانيدند ما نيز سالم گردانيديم  وََسل

  ... باب يسلِّم حينَ يسلِّم اإلِمام؛ كتَاب األَذَانِ 838حديث  1/167: صحيح البخاري

فَهُ _  �+
ْ
مَ مَْن َخل

�
ْن يَُسل

َ
مَ اإلِمَامُ أ

�
  .وََ:َن انُْن ُقمَرَ ر6ََِ اهللاُ َقنْهُمَا يَْستَِحب2 إِذَا َسل

ـاقَنْ  اهللاُ  ِ�َ رَ  حضرت عبد اهللا بن عمر :ترجمه دانستند كه مقتدي همراه با سالم  مستحب مي هَُم
  .امام، سالم بگرداند

  ... باب يسلِّم حينَ يسلِّم اإلِمام، كتَاب األَذَانِ 838حديث  1/167: صحيح البخاري

بْح�ان� تسبيح ركوع،     )٢(    س�
� �� ي�  األْع�ٰ و تسبيح سجده،  الْع�ظ�يْمْ   ر� ب�ـ� بْح�ان�  ر�   . است س�

را كمتر از سه بار خوانده باشد، و يا هنوز آن را هيچ نخوانده باشد كه امام برخاست،  نهاآ اگر مقتدي
  .در اين صورت مقتدي نيز بايد به همراه امام برخيزد
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  ناشدن درجماعتشريك ن و دل مربوط شريك شمسائ

�+�_�  

جماعت به  خود رسيد كه به مسجد محله يا مسجد نزديك خانة چنان وقتيكسي در  اگر :۱مسئله
. مسجد ديگري برودخاطر جماعت به ه پايان رسيده بود، در اين صورت برايش مستحب است تا ب

   .خود را جمع نموده با آنها جماعت نمايد ةخانه رفته اهل خانه ار دارد كه بياختهمچنين و 

ـه   ودخود خوانده ب ا در خانةفرض ر كسي نماز اگر :۲مسئله ـرض را ب  و آنگاه مشاهده كرد كه نماز ف

نماز  ،نمازآن شرطي كه ه ، بت كنددر آن جماعت شركبرايش درست است تا خوانند،  جماعت مي
  . باشد }فتنخُ{ظهر يا عشاء

خواندن }اين نمازش نفل است و{رايز ،نكند تو مغرب و صبح شرك و در نمازهاي عصر
ـ  مغرب به اين جهت كه اين نماز و. باشد از نماز صبح و عصر مكروه مينفل بعد  نماز ش ي ادوم

  .منقول نيست تعيدر شر يباشد و نماز نفل سه ركعت نفل مي

  
�+ �_�  

  
رده بود كه در اين اثناء نماز ك}تنهائي{طور منفردخواندن نماز فرض به كسي شروع ب اگر :۳مسئله

  : پسغاز گرديد، آجماعت همان فرض 

 ،اگر اين شخص ، حكم آن اينست كهمانند نماز صبح است ، فرض دو ركعتهاين نماز اگر
و . جماعت شود صورت نماز خود را قطع كند و شريكاين در سجدة ركعت اول را انجام نداده بود، 

ولي سجدة ركعت دوم را هنوز انجام نداده است، باز هم در  ،اگر سجدة ركعت اول را انجام داده بود
  . ت نماز خود را قطع كند و شريك جماعت شوداين صور
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ـورت همـ  ني اگر سجدة ركعت دوم را و ـود  ز انجام داده بود، در اين ص  را ان دو ركعـت خ
  . ندكل يكمتمنفردانه 

   :نماز شام است يعنياين نماز فرض سه ركعتي  اگر

 ع كندركعت دوم را هنوز انجام نداده است، نماز خود را قط ةسجد حكم آن اينست كه اگر

سه ركعـت   ، در اين صورتاست و در جماعت شريك شود و اگر سجدة ركعت دوم را انجام داده
ـاز در جماعـت  كمم نماز خود را به تنهائي نفـل   ،ل بخواند و در جماعت شريك نشود، زيرا اين نم

  . در شرع جايز نمي باشد يشود و نماز نفل سه ركعت سوب ميمح

  : ـداء باشـعصر و عش ،ند نماز ظهرمان آن نماز فرض چهار ركعتهاگر 

ـود را  ااينگونه  حكم آن به ست كه اگر سجدة ركعت اول را هنوز انجام نداده است، نماز خ
ـد   ،بود را انجام داده و اگر سجدة ركعت اول. و در جماعت شريك شود قطع كند در اين صورت بع

  . و در جماعت شريك شود غيره را خوانده سالم بگرداند از اداي دو ركعت نشسته التحيات و

ولي سجدة آن را هنوز انجام نداده است، در اين صورت  ،اگر ركعت سوم را شروع نموده و
 نـدر اي ،ام دادهـاگر سجدة ركعت سوم را نيز انج و .نيز نماز خود را قطع كند و شامل جماعت شود

   .كامل بخواند منفردانهخود را صورت نماز 

ـ   ل ميكمم}و منفردانهبه تنهائي {خود را هاي كه نماز صورتو در آن  ـد، در وق  تخوان
  . در جماعت شركت نمايد شاءع و در وقت ظهر و. صبح و عصر در جماعت شركت نكند ،مغرب

كند، در همان حالت ايستاده فقط يك سـالم   ي كه نماز را قطع ميئو در آن صورت ها
  .بگرداند

وي صورت  در اين، نماز فرض ايستاده شدجماعت ه كرده بود ك غازآكسي نماز نفل را  اگر :۴مسئله
  . بلكه دو ركعت خوانده سالم بگرداند، اگرچه نيت چهار ركعت را كرده باشد ،نماز نفل خود را نشكند
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 ظهر يا ظهر و جمعه شروع كرده بود كه جماعت ن نماز سنت مؤكدةخوانده كسي ب  اگر :5مسئله

  المـت سـمطابق ظاهر مذهب حكم اينست كه او بعد از دو ركع در اين صورتجمعه ايستاده شد، 
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   .بگرداند و شريك جماعت شود

ـريك     اينست كه نزد بسياري از فقهاءح و قول راج ـاه ش ـده آنگ چهار ركعت را كامل خوان
  . جماعت گردد

ـار  دن هرـل خوانكممدر اين صورت كرده بود،  و اگر اين شخص ركعت سوم را آغاز  چه

  . باشد ضروري مي بر اوركعت 

نماز خواندن ه ب كسي شروع ت، در اين صورتسااگر نماز فرض به جماعت شروع شده  :6مسئله
  . اشته باشددرا كه خوف از دست دادن ركعتي  شرطيه ب ،غيره نكند ت ونس

ـورت   كسي يقين يا گمان غالب دارد كه ركعتي را البته اگر از دست نخواهد داد، در اين ص
  .بخواندرا }سنت و غيره{آن

نماز  شخص رود كه اگر خوف مي و است جماعت شروع شدهه فرض ظهر بنماز مثالً اگر 
ـدة ركعتي از نماز فرض را از دست خواهد داد ،سنت ظهر را شروع كند  ، در اين صورت سنت مؤك

ـه اوالً   ا بهتر اين ،سپس بعد از اداي نماز فرض ظهر و جمعهو . قبل از فرض را ترك كند سـت ك
ـه  ظهر فرض از هاي قبل  و آنگاه سنت ،جمعه را بخواند نماز ظهر و بعديِ ةكدؤمسنت  را و جمع

  . بخواندبود كه ترك كرده 

بارة در ابرين حكمنب ،صبح چونكه تاكيد فراواني بر آن در شرع آمده است ؤكدةاما سنت م
ـه  ه ب ،شدنماز فرض نيز شروع شده باجماعت گرچه  ،خواندآن را اوالً بايد آن اينست كه  شرط آنك

 نمي نيز آن ركعت يك دست آوردن حتي هباگر اميد  و. دست آوردن يك ركعت فرض بروده اميد ب

    )١(.رود، در اين صورت سنت را نخواند

                                                 
مَ  حضرت رسول اكرم   )١(

�
يْهِ وََسل

َ
بر اداي دو ركعت نماز سنّت صبح تاكيد بسيار فراواني فرموده  َص	� اهللاُ عَل

گر نمازگزار در وقتي به مسجد برسد كه نماز جماعت شروع شده است، بنگرد، اگر امكان به دست اند، لهذا ا
ـريك    ـپس ش آوردن يك ركعت نماز جماعت هست، در اين صورت دو ركعت نماز سنَّت را بخواند و س

و اگر گمان دارد كه اگر مشغول سنَّت شود، هر دو ركعت نماز فرض در جماعت از دستش . جماعت شود
   .ي رود، در اين صورت در نماز جماعت شركت كند و دو ركعت نماز سنَّت را بعد از طلوع آفتاب بخواندم

ْت   _�+
َ
َشد� : َقْن َ ئَِشةَ رَِ�َ اُهللا َقنْهَا، قَال

َ
ءٍ مَِن ا'�وَافِِل أ ْ+َ 

َ
  ←←←←لَمْ يَُكِن ا'�67ِ َص�4 اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ َ,
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عََ@ِ الفَْجرِ  يَعَاُهًدا مِنْهُ 

ْ
Aَر 

َ
,َ.  

ـول اهللا  هَاقَنْ  اهللاُ ِ�َ رَ از اُم المؤمنين حضرت عائشه  :ترجمه ـر   هروايت است كه حضرت رس ب
.صبح مواظبت مي فرمودند) سنَّت(هيچ نماز غير فرض آنقدر مواظبت نمي كردند كه بر دو ركعت نماز 

   

   724حديث   1/501: صحيح مسلم و 1169حديث   2/57 :صحيح البخاري

Eِ هَُريَْرةَ، قَاَل   _�+
َ
َيُْل : قَاَل رَُسوُل اهللاِ َص�4 اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ : َقْن أ

ْ
Fِْن َطرَدَتُْكمُ اKَتََدعُوهُمَا، و 

َ
  .ال

ـد  هروايت مي كند كه حضرت رسول خدا هُ قَنْ  اهللاُ ِ�َ رَ  حضرت ابو هريره :ترجمه دو : فرمودن
  )١( .را ترك نكنيد اگرچه اسپان شما را لگد مال كنندصبح ) نماز سنُّت(ركعت 

   1782حديث  1/299: و شرح معاني اآلثار للطحاوي 1258حديث  2/20: سنن ابي داؤد

Eِ مُوMَ قَاَل   _�+
َ
 : َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن أ

َ
Qِِ إ�عَتَْ

ْ
Aَفَْجَر، فََص�4 ر

ْ
ِمَامُ يَُصUV ال

ْ
 َسارِيٍَة، وَلَمْ َجاءَنَا انُْن مَْسعُودٍ وَاإل

فَْجرِ 
ْ
عََ@ِ ال

ْ
Aَيَُكْن َص�4 ر.   

يْهِ  حضرت عبد اهللا بن اَبِي موسي :ترجمه
َ
ِ�َ رَ مي فرمايد، حضرت عبد اهللا بن مسعود  رَْ�َةُ اهللاِ عَل

ـعود    هُ قَنْ  اهللاُ  ـد اهللا بـن مس  هُ قَنْـ اهللاُ ِ�َ رَ  نزد ما تشريف آورد، و امام در حال اداي نماز صبح بود، حضرت عب

   .وي دو ركعت سنَّت صبح را نخوانده بود. نخست دو ركعت نماز سنَّت را در پشت ستون خواند

   4021حديث  2/443: مصنف عبد الرزاق

َن فَقُوُل   _�+ َ̂ ن�هُ 
َ
Eِ ا_�رْدَاءِ، ك

َ
 : َقْن أ

َ
Qِعِْمَدن� إ

َ َ
ةِ أل

َ
ال ُت وَا'�اُس bِ الص�

ْ
eِْ دََخل

َ
 َسارِيَةٍ مِْن َسوَارِي غَعَمْ وَاهللاِ، ل

 ا
َ

Qِإ hِْم
َ
مَالِِهمَا، عُم� أ

ْ
عَْجُل َقْن إِك

َ
 أ

َ
ِملَن�هُمَا، عُم� ال

ْ
ك

ُ َ
رْكَعَن�هُمَا عُم� أل

َ َ
مَْسِجِد، عُم� أل

ْ
بْحَ ال َصUV مَعَ ا'�اِس الص6

ُ
  .'�اِس فَأ

ه وي مي فرمود؛ بلي به خدا قسم اسـت  روايت است ك هُ قَنْ  اهللاُ ِ�َ رَ  از حضرت ابو الدرداء :ترجمه
ـند، مـن در پشـت    ) به مسجد(در چنان وقتي ) صبح(كه اگر  برسم كه مردم در نماز جماعت ايستاده باش

طور كامل اداء خواهم ه ستوني از ستون هاي مسجد ايستاده دو ركعت نماز سنَّت را خواهم خواند و آنها را ب
  .، و سپس رفته با مردم در نماز صبح شركت خواهم كردكرد و در تكميل آنها شتاب نخواهم نمود

   4020حديث  2/443: مصنف عبد الرزاق

  :در اين مورد روايت است ماهُ قَنْ  اهللاُ ِ�َ رَ  از حضرت عبد اهللا بن عمر  _�+

خْ 
ُ
مَْسِجِد، عُم� دََخَل مَر�ةً أ

ْ
هُمَا bِ َجانِِب ال

�
ةِ فََصال

َ
ال   .رَى فََص�4 مَعَهُمْ وَلَمْ يَُصلUِهمَاَجاءَ مَر�ةً وَهُمْ bِ الص�

يكبار در وقتي به مسجد آمد كه مردم مشغول نماز  ماهُ قَنْ  اهللاُ ِ�َ رَ  حضرت عبد اهللا بن عمر :ترجمه
ـد  ) سنَّت(از ركعت نم گوشة مسجد دو بودند، حضرت عبد اهللا بن عمر در) صبح( ـپس در  و(را خوان  ←←←←س
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   )١(.بخوانداز باال آمدن آفتاب عد ب ،كسي خواست آن را بخواند ولي اگر

                                                                                                         
ـركت   ) در همان وقت به مسجد(و باري ديگر ) جماعت شركت كرد آمد و اين بار با مردم در جماعـت ش

  .نموده و دو ركعت نماز سنت را نخواند

   6419حديث   2/57: مصنف ابن ابي شيبه

ََسِن قَاَل   _�+
ْ
qفَْجرِ،: عَِن ا

ْ
عََ@ِ ال

ْ
Aَعَْت ر

َ
Aَةِ، وَلَمْ تَُكْن ر

َ
ال ِمَامُ bِ الص�

ْ
مَْسِجَد وَاإل

ْ
َت ال

ْ
فََصلUِهمَا عُم�  إِذَا دََخل

ِمَامِ 
ْ

   .ادَْخْل مََع اإل
يْهِ  حضرت حسن بصري :ترجمه

َ
هنگامي كه داخل مسجد شدي و امام در : مي فرمايد رَْ�َةُ اهللاِ عَل

نماز بود و تو دو ركعت نماز سنَّت صبح را نخوانده بودي، در اين صورت نخست سنَّت را بخوان و سپس با 
  .امام در جماعت شركت كن

   4025حديث  2/444: نف عبد الرزاقمص

  

�+�_�  
  

، فَقُوُل   _�+    )١( بَا َسعِيٍد اFُْدرِي�
َ
 : َسِمعُْت رَُسوَل اهللاِ َص�4 اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ فَقُوُل : أ

َ
بِْح  ال َصالَةَ نَعَْد الص6

 َصالَةَ نَعَْد العvَِْ َح�t تَغِيَب ا
َ
مُْس، وَال مُْس َح�t تَْرتَفَِع الش�   .لش�

: فرمودند شنيدم كه هكند، از رسول اهللا روايت مي هُ قَنْ  اهللاُ ِ�َ رَ  حضرت ابو سعيد خُدري :ترجمه

غير (نيست تا آنكه آفتاب بلند شود و بعد از نماز عصر، هيچ نماز ) غير فرض جايز(بعد از نماز صبح، هيچ نماز 
   .نيست تا آنكه آفتاب غروب كند) فرض جايز

  827حديث   1/567: و صحيح مسلم 586حديث  1/121: يصحيح البخار

Eِ هَُريَْرةَ، قَاَل   _�+
َ
يَُصلUِهمَا نَعَْد مَا : قَاَل رَُسوُل اهللاِ َص�4 اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ : َقْن أ

ْ
عََ@ِ الفَْجرِ فَل

ْ
Aَر Uمَْن لَمْ يَُصل

مُْس     .يَْطلُُع الش�
هر كسي دو : فرمودند هرسول اكرم كه روايت مي كند هُ قَنْ  اهللاُ ِ�َ رَ  حضرت ابوهريره :ترجمه

  .ركعت سنَّت صبح را نخوانده است، آنها را بعد از طلوع آفتاب بخواند

   423حديث  2/287: جامع الترمذي

 هحضرت رسول اكرمدر حديث طويلي مروي است كه  هُ قَنْ  اهللاُ ِ�َ رَ از حضرت مغيرَه بن شَعبه   _�+

   ←←←←و) يك ركعت نماز به جماعت رسيدند يعني بعد از گذر(غزوة تبوك، مسبوق گرديدند،  در مراجعت از
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جماعت  وانمآن بخ مستحبات نن وت سامراع صبح را با سنّت نماز كسي خوف دارد كه اگر  :۷مسئله
و سنن  كتفاء كندتا بر اداي فرايض و واجبات نماز ا در اين صورت بر او الزم است رود، از دستم مي

  . و مستحبات را ترك نمايد

  
�+ �_�  

  
 ا وقـت ـكسي نماز سنت صبح ي شود، اگر كه نماز فرض در جماعت خوانده مي هنگامي :۸مسئله

نماز  كه ئياج هر دريرا ز. كه جداگانه از مسجد باشد آنها را در چنان جائي بخواند ،خواند ديگري را مي
  . مي استيخواندن نماز ديگري در آنجا مكروه تحر ،شود فرض به جماعت اداء مي

از صف هاي نماز در گوشه اي آن را جدا ر اين صورت ، دكسي جائي جداگانه نيافت اگر و
  .  مسجد بخوانداز 

  . كسي در قعدة اخير نماز به جماعت رسيد، او ثواب نماز جماعت را يافته است اگر :۹مسئله

ـ  ،جماعت شد كه امام در ركوع بود ريكهنگامي ش كسي اگر :۱۰مسئله دسـت  ه او اين ركعت را ب
آن ركعت در اين صورت و اگر بعد از آنكه امام از ركوع برخاست شريك جماعت شد،  .است آورده

  .رده استدست نياوه نماز را ب

                                                                                                         
  . مردم را در نماز امامت كرد هُ قَنْ  اهللاُ ِ�َ رَ عبد الرحمن بن عوف  حضرت

  : الفاظ ذيل در اين روايت موجود است

ِ@ ُسبَِق بِهَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَافَلَم�ا َسل�مَ قَامَ ا'�67ِ َص�4 اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ فََص 
�
عَةَ ال

ْ
  .�4 الر�ك

ـرم  هُ قَنْ  اهللاُ  ِ�َ رَ  هنگامي كه حضرت عبد الرحمن بن عوف :ترجمه  هسالم گردانيد، رسول اك

را ) يعني دو ركعت سنَّت صبح(بيشتر  يايستادند و ركعتي را كه از دست داده بودند اداء فرمودند و بر آن چيز
  .ودندنيفز

  استدالالً  4/97: و معارف السنن للشيخ البنوري 152حديث  1/38: داوسنن ابي د
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  مُفسدات نماز در جماعت

�+�_�  

شخص ديگري جز امام خود را فتحه داد، يعني او را بر خطايش  ،در دوران نماز اگر مقتدي :۱مسئله
  . شود در خواندن قرآن آگاه ساخت، نمازش فاسد مي

  _تنبیه +

ـورد  اين  ست و بعضي از علماء حتي دراختالفي ا ةمسئل ءچون فتحه دادن در بين فقها م
  . كنيم جزئيات آن را در اينجا درج ميي از ما چندلهذا لي تصنيف نموده اند، ئرسا

امامش  شود، چه د نميود را فتحه بدهد، نمازش فاسامام خ ،صحيح اينست كه اگر مقتدي :۲مسئله
  . قرائت كرده باشد يا ني »اندازة ضرورت«به 

صورت فوق براي امام بهتر  البته در. مقدار مسنون قرائت است، »اندازة ضرورت«مراد از   
   .چنانچه در مسئلة بعدي خواهد آمد ،خواهد بود تا به ركوع برود

 }زد كه اشتباهي در قرائت از او سر{قرائت را انجام داده بود »اندازة ضرورت«اگر امام به  :۳مسئله

ور ساختن آنها زيرا مجب{فتحه دادن نگردانده ركوع برود و مقتديان را مجبور به بر او الزم است تا ب
ـد  ،پيش نيايد »ضرورت شديدي«كه  تا هنگامي و مقتديان نيز}.است مكروه  امام را فتحه ندهن

   }.تاس اينكار نيز مكروهزيرا {

آن را نيز  ةطور مثال آيت را غلط خوانده دنباله اينست كه امام ب »ضرورت شديد«مراد از 
   .ش ايستاده استرود، و يا ساكت و خامو بخواند يا امام به ركوع نمي

فاسد نمـي  شان ايامام را فتحه دادند، باز هم نماز  »ضرورت شديد«اگر مقتديان بدون  و
  .گردد، چنانكه در مسئلة قبلي گذشت

 شخص مقتدي آن ،و اين فتحه دهنده ،خواند فتحه داد كه نماز مي شخصيكسي به اگر  :۴مسئله
  دراز خوان فتحه اش را گرفت، نماز فتحه گيرنده نماز باشد يا ني، اگر نمنيست، چه فتحه دهنده در 
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  .  شود فاسد مياين صورت 

 دادن هحفت گيرنده بيايد، چه به محض ياد فتحهه خود به قرائتش، خود ب يالبته اگر آن غلط

ـود   ده بلكه با نموبيروني نشخص فتحه دادن توجهي به قبل يا بعد از آن، و  يا ـة خ اعتماد بر حافظ
   .گردد د، نماز وي فاسد نميدهبقرائت را انجام 

نماز  ه آن شخص در حالتبدهد، چش شخص ديگري را فتحه ، غير از اماماگر نماز خوان :5مسئله
   .گردد فاسد ميدر هر دو صورت خواندن باشد يا ني، نماز اين نماز خوانِ فتحه دهنده 

ام خود را فتحه بدهد، مشنيده يا از روي قرآن ديده، اديگري را شخص اگر مقتدي قرائت  :6مسئله
  .گردد و اگر امام فتحه اش را بگيرد، نماز امام نيز فاسد مي. شود نمازش فاسد مي

يادش آمد و آنگاه ه ، آيت بقرآن يا با شنيدن از كس ديگرياگر مقتدي با ديدن از روي  و
  . شود ياد آمدن خودش، امام را فتحه داد، در اين صورت نمازش فاسد نميه باز روي 

بخواند،  ، اگر كسي در دوران نماز، يك آيت را با ديدن از روي قرآن مجيدبه همين شكل :۷سئلهم
  .گردد نمازش فاسد مي

ـد  يتي را كه از روي قرآنآاگر  و      نمـي  ديد قبالً حفظ داشت، در اين صورت نمازش فاس

كمتر  ليكن مقدار اگرچه قبال از حفظ نداشت، ،همچنين آيتي را كه از روي قرآن مجيد ديده. گردد
  .شود در اين صورت نمازش فاسد نمياست، خوانده و آنگاه از آن آيت را ديده 

  

  

  

   

  _مسئلة محاذات +

�+�_�  

يكـي از   ايش در مقابـل ار مردي به اينگونه كه يكي از اعضكن ايستادن زني در}،در نماز{ :۸مسئله
، بگيرد قرار نيزاي مرد زن در برابر پ در هنگام سجده كردن، سر گرا ، حتياعضاي آن مرد قرار بگيرد

  .گرداند شرط هاي ذيل فاسد مي نماز را با موجوديت

   :}گويند مي »محاذات« ،فقهي را در اصطالح مسئلهاين {
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  _اول شرط +

�+�_�  

ـالغ  بنابرين اگر دخت. قابل جماع باشد مگر ،بالغ يا نا) يا پير باشدچه جوان ( زن بالغ باشد ر ناب
  . مرد ايستاده شد، نماز فاسد نمي شود »محاذات«كم عمر در 

  

  

  _دوم شرط +    

�+�_�  

ـه   يكي آنها در نماز باشد و ديگري ن پس اگر. در نماز باشند هانآ دوي هر ـاز از اينگون ي، نم
  . فاسد نمي شود »محاذات«

  

  

  _سوم شرط +

�+�_�  

اي بين  ترهـس يا ،داشت پس اگر پرده در بين آنها قرار. حائلي در بين آنها وجود نداشته باشد
ـد   كه يك نفر به آساني مي شتخالي وجود دا فاصلةبين آنها آنقدر و يا  ،آنها حائل بود ا در آنجـ توان

   .گردد ايستاده شود، نماز فاسد نمي

  

  

  _چهارم شرط +

�+�_�  

ـه در حالـت    ديوانه يا زني اگر زنِ بنابرين. شرايط صحيح بودن نماز در زن موجود باشد ك
  ها زن ن صورتشود، زيرا در اي بايستد، نماز فاسد نمي مردي »محاذات«ا نفاس است در حيض ي



+413_ 

  . خود در حالت صحت نماز قرار ندارد

  

  

  _پنجم شرط +

�+�_�  

   .سازد نماز را فاسد نمي ،در نماز جنازه »محاذات« زيرا .در نماز جنازه نباشد »محاذات«

  

  

  _ششم شرط +

�+�_�  

 طول ار وقتمقد ر از ايناگر محاذات كمت )١(.طول بكشد »ركن«به مقدار يك  »محاذات«

  . گردد كشيد، نماز فاسد نمي

ـوع  ،واقع شد كه نمي توان در آن مقدار وقت ين مقدار وقتآمثالً اگر محاذات به  ـا  {رك ي
در اين صورت به سبب اين محاذات قليل  پس محاذات بر طرف شد، نمازس و انجام دادرا }سجده

   .شود فاسد نمي

  

  

  _هفتم شرط +

�+�_�  

شخص  مقتدي هادوي آن ا هري و دمرد باشآن يعني زن مقتدي . تحريمة هر دو يكي باشد
  . سومي باشند

  

                                                 

بْح�ان� اهللا�  آن سه بار در كه بتوان مراد از مقدار يك ركن، آن اندازه وقت است    (١)   .گفت   س�

  11/65: حاشية جديده 
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  _هشتم شرط +

�+�_�  

شود،  جماعت ريكش هآمد يكه زن هنگامي آن،جريان يا در جماعت در هنگام شروع نماز 
  . نيت امامت او را نيز بكندامام 

ـود،   زن فاسد نمـي  »محاذات«از در اين صورت د، نماز نمت زن را نكاگر امام نيت اما ش
   )١(.گردد بلكه تنها نماز همان زن صحيح واقع نمي

  
�+ �_�  

  
بدهد  را ادامه كه نماز كس ديگري تعييناگر امام در دوران نماز وضويش شكست، و بدون  :۹مسئله

  . گردد نماز مقتديان در اين صورت فاسد مي ،از مسجد بيرون رفت

نمود  تعيينچنان كسي را بخاطر ادامه دادن نماز }در صورت شكستن وضويش{اگر امام :۱۰مسئله
 مي فاسد از همگيا، در اين صورت نمرزن  كه صالحيت امامت را ندارد، مثالً ديوانه يا طفل نابالغ يا

    )٢(.گردد

                                                 
ـالنپوري   و شيخ الحديث دار العلوم ديوبند از مفتي اعظم هند     )١( ـد پ دامـت  حضرت موالنا سعيد احم

حنبلي مذهب اند، در موسم حج، نيت امامت  اكثر ماندر اين ز شريف كه ينشنيدم كه امامان حرمبركاتهم 
  . گردد كنند، بنابرين در موسم حج، از محاذات زنان در حرم شريف، نماز مردان فاسد نمي زنان را اصالً نمي

باشد، زيرا نيت امامت زنان براي صحت نماز ايشان فقط در نمازهاي  و نماز زنان نيز صحيح مي
   .باشد جمعه و نماز عيد الزم ميغير از نماز جنازه و نماز 

ةِ ِجنَازَةٍ (
َ

ُ ِ� َلِْ َصال
ُ

 يُْشَ�َُط غِي) قَوْ�
َ

م�ا فِيهَا فَال
َ
عِيِد ... ةُ إمَامَتِهَا إْ#َاً" ـ� أ

ْ
ُمُعَةِ وَال

ْ
فَلَيَْس ذَلَِك َ/ًْطا ِ� ا-

  1/425 :رد المحتار . فَقَْط فَافْهَمْ 

  11/65: جديده ح. خليفة امام و هم نماز مقتديان ي هم نماز امام، هم نمازشود، يعن مي فاسد ههم نماز    )٢(



+415_ 

  

�+ �_�  

  

. شود از مرد فاسد نميـد، نمـاز بوسيـالت نمآمده او را در ح يو زن خواندمي اگر مردي نماز  :۱۱مسئله

  . گردد در هنگام بوسيدن، مرد شهواني شد، نمازش فاسد مياگر  البته

ـود،   آمده او را بوسيد، نماز زن در اين صورت فاسد مي يدر نماز باشد و مرد ياگر زن و ش
  . دشوو چه زن شهواني شود يا ن ،چه مرد او را به شهوت بوسيده باشد يا بي شهوت

جايز است تا مانع عبور  گذاركند، براي نماز عبور گذاراگر شخصي بخواهد از پيشروي نماز :۱۲مسئله
، نمازش فاسد داد انجاممل كثير عكثير نگردد، اگر  ين ممانعت دچار عملاآنكه در  ، به شرطاو شود
  . دشخواهد 

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  مكروهات نماز 

�+�_�  

ـيدن  . مكروه تحريمي است ،س به شكل خالف معمول آن در نمازپوشيدن لبا :۱مسئله يعني پوش
در آن لباس پوشيدن آن لباس و خالف طريقة پوشيدن عادي كه خالف طريقة  لباس به شكلي

  . باشد مكروه تحريمي مي ،مردم شريف استبين 

 ين حالتهم و در{هاي خود در آستين نكند ي دستلو ،پيراهن بپوشد كسي طور مثاله ب
  . گردد مكروه ميدر اين صورت نماز  }،نماز بخواند

ـار را كسي از خاطر تذلُّ البته اگر. سر برهنه نماز خواندن مكروه است :۲مسئله ـد  ل و خشوع اينك  ،كن
  . عيبي نخواهد داشت

ـان  بكسي در دوران نماز از سرش افتاد، }ةمامع{كاله يا دستار اگر :۳مسئله هتر اينست كه در هم
  . ن را برداشته بر سر خود بگذاردآ ،حالت نماز

   .اگر براي اينكار ضرورت به عمل كثير بيفتد، در اين صورت آن را نبردارد ليكن

  . آرنج خود را بر روي زمين بگذارند ،براي مردان مكروه است كه در حالت سجده :۴مسئله

ده ش ج محراب ايستادهارالبته اگر در خ. مكروه تنزيهي استايستادن امام در داخل محراب،  :5مسئله
  . مي باشدو در داخل محراب سجده كند، اينكار مكروه ن

يك گز اش كه بلندي ي بلنديئضرورتي در جا ي بدونئايستادن امام به تنها :6مسئله
 باشد بيشتر يا)١(

ـورت   د، ايننا ايستاده باشمقتديان نيز به همراه امام در آنجاگر چند نفر از  و. مكروه تنزيهي است ص
  . و اگر فقط يك مقتدي به همراه امام باشد، اينكار نيز مكروه است. ندارداهتي كر

                                                 
و شيخ  به تصريح حضرت موالنا سعيد احمد پالنپوري، مفتي اعظم هند يك گز يا ذراع شرعي     (١)

  . استسانتي متر  46,2معادل ، تقريباًالحديث دار العلوم 

    1/153: و فتاوي دار العلوم ديوبند 5/31: مسايل وضو
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 عادي، ولي در نظر بلندي آنجا كمتر از يك گز باشداگرچه عضي از علماء فرموده اند كه ب
  . باشد ميممتاز به نظر بيĤيد، اين نيز مكروه 

ـه اگـ   .تروه تنزيهـي اسـ  م مكما، باالتر از ا، بدون ضرورتييانتدايستادن تمامي مق :۷مسئله ر البت
  . ، در اين صورت مكروه نيستردك مثالً جماعت بسيار باشد و جا كفايت نمي ،ضرورتي باشد

و همچنين اگر بعضي از مقتديان به همراه امام هم سطح بوده و بعضي از آنها باالتر از امام 
  .باشد ايستاده باشند، اين صورت نيز جايز مي

  
�+ �_�  

   
   )١(.براي مقتدي مكروه تحريمي است كه فعلي از افعال نماز را قبل از امام خود شروع كند :۸مسئله

  يا چيز ديگري را يئ، دعاازامام در نمقرائت  براي مقتدي مكروه تحريمي است كه هنگام :۹مسئله

                                                 
ه� امام بخاري . چنانچه در احاديث شريف، الفاظ سختي دربارة اينكار وارد شده است     )١( ح�م� ٰ  ر� در    اهللا� ت�ع�ا��

  :كند مي وايتصحيح بخاري شريف ر

 ّ:ِ�بَا هَُريَْرةَ عَِن ا;
َ
مَا Dَْش: قَاَل  هَسِمعُْت أ

َ
وْ ـَ أ

َ
َحُدُكمْ  أ

َ
 Dَْش: ى أ

َ
َحُدُكمْ ـَ ال

َ
َسهُ  ذَاإِ  :ى أ

ْ
قَبَْل  رَفَعَ رَأ

وْ Pَْعََل اهللاُ  اإلِمَامِ 
َ
َس Rَِارٍ، أ

ْ
َسهُ رَأ

ْ
ْن Pَْعََل اُهللا رَأ

َ
    . ُصورَتَهُ ُصورَةَ Rَِارٍ أ

ي� ر�  از حضرت ابوهريره :ترجمه نْ اهللا� ض�    :فرمودند هروايت است كه رسول اهللا  ه� ع�

نمي ترسد كه خداوند سرش را يا صورتش را سر كند،  سر خود را قبل از امام بلند مي آيا كسي كه
  .يا صورت خر بگرداند

   691 حديث: بخاري شريف

  648 و 647 حديث: و مسلم شريف

  
�+�_�  
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  )١(.باشدهم بخواند يا قرآن مجيد را قرائت كند، اگرچه سورة فاتحه يا سورة ديگري 

                                                 
  _عدم جواز قرائت  قرآن در پشت امام و لو سورة فاتحه +) ١(

�+�_�  

نيز در ) تحهسورة فا (سورة الحمد شريف  به شمولچنانكه در باال مرقوم است خواندن قرآن مجيد 
موده نداخل نماز در پشت امام، براي مقتديانش جايز نيست، زيرا هم خداوند متعال آن را در قرآن مجيد منع 

ـالحين  فر هياز آن ن هاست و هم رسول اهللا ـو� ر�  موده اند و هم صحابة كرام و ساير سلَف ص اهللا�  ان� ْض

ل�يْ  ْ ع�    :هچنانچ ،از آن نهي نموده اند    ْرتْ ع� ْجم� ا�  ��
� : خداوند متعال مي فرمايد    _۱+ ع�ْوا�� ت�ْوا  و� ا�ذ�ا ق�ر�ئ� الْق�ْرآن� ف�اْست�م�   204 ةآي: عرافسورة ا .و� ا�نْص�

  .يعني هنگامي كه قرآن خوانده مي شود، شما به آن گوش بدهيد و خاموش باشيد

د خاموش بوده و به اين آيت شريف به وضوح بيان مي دارد كه هنگام قرائت قرآن مجيد، مردم باي
ـده   وش دادن به قرآن مجيد را بر مردمآن گوش بدهند و لذا اين آيت شريف، خاموشي و گ واجب گرداني

  . است

از احاديث شريفه ثابت است كه آيت مذكورة شريف دربارة گوش دادن به قرائت امام و خاموش     _۲+
ي� ر�   اهللا بن مسعود ضرت عبدچنانكه از ح. بودن مقتديان در داخل نماز نازل گرديده است روايت   ه� ع�ْنـاهللا� ض�

   : است
 َV َوُل قُ فَ  اهللاِ  بدُ عَ  ن : ُ  نَ عُض بَ  مُ لZ سَ كنا ن

َ
  المٌ سَ  لوةِ  الص� ِ\  عٍض  بَ ا َ]

َ
  المٌ سَ  وَ  النٍ  فُ َ]

َ
: اَل قَ . النٍ  فُ َ]

  اءَ فجَ 
ْ
�  :رآنُ قُ ال ع�ْوا�� ت�ْواو� ا�نْ   و� ا�ذ�ا ق�ر�ئ� الْق�ْرآن� ف�اْست�م�     .ص�

ي� ر�   اهللا بن مسعود از حضرت عبد :ترجمه روايت است كه ما در اوائل اسالم در داخل    ه� ع�ْنـاهللا� ض�
  :نماز همديگر را سالم مي داديم كه سالم به فالن و سالم به فالن، سپس آيت قرآن نازل گرديد

 � ع�ْوا�� ت�ْوا  و� ا�ذ�ا ق�ر�ئ� الْق�ْرآن� ف�اْست�م�    ،و� ا�نْص�

  . خوانده مي شود، شما به آن گوش بدهيد و خاموش باشيد}توسط امام{هنگامي كه قرآن

   1039حديث  4/50: اعالء السننو  15581حديث  13/345: تفسير طبري

ي� ر�   از حضرت ابوهريره    _۳+   : نيز در اين مورد روايت است  ه� ع�نْ اهللا� ض�

 تَ وا فَ Vنُ : اَل قَ 
�
 زِ ا نُ م� لَ فَ  الةِ  الص� ِ\  ونَ مُ َ_

َ
�  :ةُ اآليَ  هِ ذِ ت هَ ل ع�ْوا�� ت�ْو   و� ا�ذ�ا ق�ر�ئ� الْق�ْرآن� ف�اْست�م�   ةُ اآليَ ، وَ او� ا�نْص�

 
ُ
ِ وا بِ رُ a، اُمِ رَ خْ اال

ْ
  ← .اِت َص نْ اال
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ي� ر� از حضرت ابوهريره  :ترجمه صحابة كرام قبالً در داخل نماز : روايت است كه فرمود  ه� ع�نْ اهللا� ض�

� آيت هنگامي كه س سخن مي گفتند، و سپ ع�ْوا�� ت�ْو   و� ا�ذ�ا ق�ر�ئ� الْق�ْرآن� ف�اْست�م� ـازل   او� ا�نْص� و آيت ديگري ن
  . گرديد، صحابه حكم داده شدند كه در پشت امام خاموش ايستاده باشند

  1040حديث 4/51: اعالء السننو  15582حديث  13/345: تفسير طبري

ح�م�ه�  عالمه ظفر احمد تهانوي ٰ اهللا�  ر� ـديث   ب 4/51: اعالء السنندر    ت�ع�ا�� ر حجت بودن ايـن دو ح
   .شريف تصريح نموده است

ح�م�ه� جرح و تعديل، ابن ابي حاتم رازي امام فن     _۴+ ٰ  ر� نيز در تفسير خود به سند صحيح روايت     اهللا� ت�ع�ا��
  :مي كند

 انُْن وَهْ 
َ
غْبَأ

َ
 أ

َ
[ْ

َ
عَنَا يُونُُس نُْن َقبِْد األ �قَُرZhِ َحد

ْ
بُو َصْخرٍ َقْن jَُم�ِد بِْن كَعٍْب ال

َ
  : قَاَل : ٍب، ثنا أ

� اهللاُ  Vََن رَُسوُل اهللاِ nاهللاِ  َص o َجابَهُ مَْن وَرَاءَهُ إِذَا قَاَل
َ
الةِ أ � ِ� الص

َ
الر�Rَِْن الر�ِحيِم  عَلَيْهِ وََسل�َم إِذَا قَرَأ

 �rورَةُ فَلَبَِث مَا َشاءَ اهللاُ  قَالُوا مِثَْل مَا فَقُوُل َح vَةُ وَالسxِفَا
ْ
ْت  يَنْقzََِ ال

َ
بََث عُم� نََزل

ْ
ْن يَل

َ
قُرْآُن فَاْستَِمعُوا : أ

ْ
وَ�ِذَا قُرِئَ ال

نِْصتُوا
َ
 وَأ

َ
عَل�ُكمْ تُرRَُْوَن فَقَرَأ

َ
نِْصتُوا ل

َ
ُ وَأ

َ
�.   

ي� ر�  يمحمد بنِ كَعب قُرَظحضرت  :ترجمه ـه     ؛روايت مي كند  ه� ع�نْ اهللا� ض� ـامي ك ـداء، هنگ در ابت
بسم  هچون آنحضرت . آن را تكرار مي كردند در داخل نماز قرائت مي نمودند، مقتديان هرسول اهللا 

ـورة   آنكه را مي خواندند تا ... را قرائت مي فرمودند مقتديان نيز بسم اهللا ... اهللا  ـد و س به همين ترتيب الحم
ـرآن را  ه دامااينكار تا زماني كه خداوند خواست  .ندديگر را نيز تكميل مي كرد داشت و سپس خداوند آية ق

� نازل فرمود؛  ع�ْوا�� ت�ْوا  و� ا�ذ�ا ق�ر�ئ� الْق�ْرآن� ف�اْست�م�    .و� ا�نْص�

  .چون قرآن قرائت شود شما به آن گوش بدهيد و خاموش باشيد :ترجمه

  .مودند و مقتديان خاموش مي بودندقرائت مي ن هبعد از نزول اين آية شريف، رسول اهللا

  227حديث  89ص: از بيهقي ةو كتاب القراء 8727حديث  5/1645: تفسير ابن ابي حاتم الرازي

  

�+ �_�  

  

ما در اينجا فقط چندي از  .دربارة نهي از قرائت در پشت امام، موجود است ديث شريف بسيارياحا
  ←:   آنها را درج مي نمائيم
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ح�م�ه� نه امام ابو عوا    _5+ ٰ  ر� ي� ر� بو موسي اشعري ضرت ااز ح   اهللا� ت�ع�ا�� با سند صحيح روايت مي   ه� ع�ْنـاهللا� ض�

  :كند

ُنَْديَْسابُورِيv قَاَل 
ْ
عَنَا َسهُْل نُْن َ�ْرٍ ا- �بُو ُقبَيَْدةَ، َقْن قَتَادَةَ، قَْن يُونَُس : نُْن رَُشيٍْد قَاَل  عَنَا َقبْدُ اهللاِ : َحد

َ
عَنَا أ

ْشعَرِيZ قَاَل  بِْن 
َ ْ
� مُوَ� األِ

َ
، َقْن أ Z�ِقَا�اَن بِْن َقبْدِ اهللاِ الر �� اهللاُ عَلَيْهِ وََسل�مَ  قَاَل رَُسوُل اهللاِ : ُجبٍَْ، َقْن ِحطnإِذَا :  َص

نِْصتُوا
َ
ِمَامُ فَأ

ْ
 اإل

َ
�َ : ، وَ�ِذَا قَاَل  قَرَأ

Z
ال � الض

َ
مَغُْضوِب عَلَيِْهمْ وَال

ْ
  .فَقُولُوا آمِ�َ  َلِْ ال

ي� ر�  حضرت ابو موسي اشعري :ترجمه ـول  روايت مي كند  ه� ع�نْ اهللا� ض� ـدا  كه رس ـد  هخ : فرمودن

ِيَ و چون . هنگامي كه امام قرائت مي كند، شما خاموش باشيد
ّ
ال  الض�

َ
يْهِمْ َو�

َ
ُضوِب عَل

ْ
مَغ

ْ
ْيِ ال

َ
ـما    غ بگويد، ش

  .آنگاه آمين بگوئيد

    1698ث حدي: مستخرج ابي عوانه

ي� ر� مام اعظم حضرت ا     _6+ ي� ر� نيز با سند صحيح از حضرت جابر   ه� ع�نْ اهللا� ض�   :روايت مي كند  ه� ع�نْ اهللا� ض�

بُ 
َ
� َ"ئَِشةَ، َقْن َقبْدِ اهللاِ  وأِ

َ
وَِ�ِد، َقْن َجابِرِ بِْن  َحنِيفَةَ، َقْن مُوَ� بِْن أ

ْ
� الِ

َ
هَادِ، َقْن أ

ْ
ادِ بِْن ال �َقبِْد بِْن َشد

عَْ�ِ، قَاَل  ِ�َ اهللاُ  رَ اهللاِ 
ْ
وِ ال

َ
هْرِ أ vمَ ِ� الظ�� اهللاُ عَلَيْهِ وََسلnَص Z:ِ�َف ا;

ْ
 َخل

َ
 قَرَأ

ً
ن� رَُجال

َ
ْهِ رَجٌُل : قَاَل : َقنْهُمَا، أ

َ
 إِ�

َ
وْمَأ

َ
فَأ

َب، فَلَم�ا انَْ�ََف قَاَل 
َ
َف : فَنَهَاهُ فَأ

ْ
 َخل

َ
قْرَأ

َ
ْن أ

َ
يَنْهَاِ� أ

َ
� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ؟  أnَص Z:ِ�  ا;

� اهللاُ عَلَيْهِ وَ nَص v:ِ�� اهللاُ عَلَيْهِ وََسل�َم، فَقَاَل ا;nَسِمَع رَُسوُل اهللاِ َص �rمَ فَتََذاكَْرنَا ذَلَِك َح�� : َسلnمَْن َص
ُ قِرَاءَةٌ 

َ
ِمَاِم �

ْ
َف إِمَاٍم، فَإِن� قِرَاءَةَ اإل

ْ
  . َخل

ي� ر� مام اعظم حضرت ا :ترجمه ي� ر� از حضرت جابر بن عبد اهللا   ه� ع�نْ اهللا� ض� ؛ روايت مي كند  ه� ع�نْ اهللا� ض�
در نماز ظهر يا عصر قرائت كرد و شخص ديگري او را با اشاره منع كرد  هخدا رسولدر پشت  شخصي

كننده گفت، آيا مرا از قرائت در پشت  آن مرد سر باز زد و بعد از ختم نماز به منع. كه در پشت امام قرائت نكن
   منع مي كني؟  هرسول اهللا 

كسي كه در  هر: گفتگوي آنها را شنيدند و فرمودند هآن دو در اين گفتگو بودند كه رسول اهللا 
  .قرائت امامش قرائت او نيز مي باشد، پشت امام نماز مي خواند

حديث  116ص: بو يوسف، و مسند ابي حنيفهبه روايت ا 113حديث : كتاب اآلثار از امام ابو حنيفه
  1302حديث : به روايت حارثي، و شرح معاني اآلثار طحاوي 282

ح�م�ه� امام طحاوي      _۷+ ٰ  ر� ي� ر�   نسحضرت ااز نيز در دو كتاب خود    اهللا� ت�ع�ا��   :مي كند روايت   ه� ع�نْ اهللا� ض�

Rَُْد نُْن دَاوُدَ، قَاَل 
َ
عَنَا أ �، قَاَل ثنا يُوسُ : َحد يvوَب، : ُف نُْن عَِدي�

َ
  ←ثنا ُقبَيِْد اهللاِ نُْن َقمْرٍو، َقْن ك
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 َ ن
َ
بَةَ، َقْن أ

َ
� قِالِ

َ
� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ : ٍس، رَِ�َ اُهللا َقنْهُ قَاَل َقْن أnرَُسوُل اهللاِ َص �nـاَل ، َص ـهِ فََق قْبَـَل بِوَْجِه

َ
 :عُم� أ

ِمَامُ فَ 
ْ

يَقْرَءُوَن وَاإل
َ
 أ

ُ
َفْعََل  ،قْرَأ

َ
ثًا فَقَالُوا إِن�ا ;

َ
لَهُمْ ثَال

َ
 يَفْعَلُوا: قَاَل ، فََسَكتُوا فََسأ

َ
  .فَال

ي� ر� نس حضرت ااز  :ترجمه ـه  رنماز خوانده سپس   هخدا كه رسولاست  روايت   ه� ع�نْ اهللا� ض� و ب
همه خاموش  مي كنيد؟هم قرائت هنگامي كه امام قرائت مي كند، شما آيا : مودندسوي مقتديان نموده فر

 رسول! سه بار اين سوال را تكرار نمودند، و آنگاه مقتديان گفتند؛ بلي قرائت مي كرديم  هخدا رسول. ماندند

  .بعد از اين چنين كاري نكنيد: فرمودند  هخدا

   1/252: و احكام القرآن طحاوي 1302حديث : شرح معاني اآلثار طحاوي

ي� ر� اعظم مام حضرت ا    _۸+ ي� ر� نيز با سند صحيح ديگري از حضرت جابر   ه� ع�نْ  اهللا� ض� روايت   ه� ع�نْ اهللا� ض�
  :مي كند

ن� رَُسوَل اهللاِ  ِ�َ اهللاُ  رَ بِْن َشد�ادٍ، قَْن َجابِرِ بِْن قَبْدِ اهللاِ  قَْن مُوَ�، قَْن قَبْدِ اهللاِ 
َ
� اهللاُ  قَنْهُ، أnعَلَيْهِ  َص

ُ إِ : وََسل�مَ قَاَل 
َ

ُ قِرَاءَةً مَْن Vََن �
َ

ِمَاِم �
ْ

  .مَامٌ فَقِرَاءَةُ اإل
ي� ر� مام اعظم حضرت ا :ترجمه ي� ر� از حضرت جابر بن عبد اهللا    ه� ع�نْ اهللا� ض� ؛ روايت مي كند  ه� ع�نْ اهللا� ض�

  .قرائت امامش قرائت او نيز هست، كسي كه امامي دارد هر: فرمودند هرسول اهللا 

حديث  114ص: ه روايت حصكفي، مسند ابي حنيفهب 25حديث  23ص: مسند االمام االعظم
  .به روايت ابو نعيم 309حديث  415 ص: به روايت حارثي، و مسند ابي حنيفه 376

تذكر است كه اين حديث شريف در شروط صحت، همانند شروط امام بخاري و امام مسلم قابل 
  .  مي باشد

ح�م�ه� افظ بوصيري شافعي ح    _۹+ ٰ  ر� نيز  »ةبزوائد المسانيد العشر ةالمهر ةإتحاف الخير «در كناب خود    اهللا� ت�ع�ا��
  :اين حديث شريف را چنين تخريج نموده است

Rَُْد نُْن منيع
َ
� َ"ئَِشةَ، قَْن َقبْدِ اهللاِ بِْن : وَقَاَل أِ

َ
أبنا إسحاق األزرق، ثنا سفيان و/يك، عن مو� ابِْن أ

ادِ، َقْن َجابِرٍ قَاَل  �� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ  ُسوُل اهللاِ قَاَل رَ : َشدnقِرَاءَةٌ : َص ُ
َ

ِمَاِم �
ْ

ُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ اإل
َ

  .مَْن Vََن �
ي� ر�  حضرت جابر بن عبد اهللا :ترجمه كسي  هر: فرمودند ه ؛ رسول اهللاروايت مي كند  ه� ع�نْ اهللا� ض�

  .قرائت امامش قرائت او نيز هست، كه امامي دارد

ـيرياز حافظ  ةبزوائد المسانيد العشر ةالمهر ةرإتحاف الخي وص1/1075 حديث  2/80: كناني ب  

ُت : وقال
ْ
هُمْ ثِقَاٌت  َحِديُث َجابِرِ بِْن َقبِْد اهللاِ : قُل

v
¢ُ ُ

ُ
  ←  .َهَذا إِْسنَادُهُ َصِحيٌح، رَِجا�
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ح�م�ه� افظ بوصيري حو سپس  ٰ  ر� ي� ر�  عبد اهللابر بن ين حديث حضرت جاا: مي افزايد   اهللا� ت�ع�ا�� اهللا� ض�

  . اسنادش صحيح است و رجال آن همگي ثقات مي باشند  ه� ع�نْ 

ـام   الزم به تذكر است كه اين حديث شريف در شروط صحت، همانند شروط امام بخاري و ام
  . تمام راويان آن راويان آن دو مي باشند. مسلم شريف است

ي� ر� همچنين حضرت جابر      _۱۰+ اين مسئله را روشن مي   هبا الفاظ واضحتر از رسول اهللا    ه� ع�نْ اهللا� ض�
ح�م�ه�   سازد، چنانچه امام طحاوي ٰ  ر�   :  از وي روايت مي كند  اهللا� ت�ع�ا��

عَنَا َ�ُْر نُْن نَْ�ٍ، قَاَل  �ٍم، قَاَل : َحد
�

بِْن َقبِْد  ثنا مَالٌِك، َقْن وَهِْب بِْن كَيَْساَن، َقْن َجابِرِ : ثنا َ¥َْ¤ نُْن َسال
� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ nَص Z:ِ�ن�هُ قَاَل ، اهللاِ، عَِن ا;

َ
  : ك

عَةً 
ْ
� رَ¦nقُرْآِن ، مَْن َص

ْ
مZ ال

ُ
 فِيهَا بِأ

ْ
ِمَامِ ، فَلَمْ فَقْرَأ

ْ
 وَرَاءَ اإل

�
  . فَلَمْ يَُصلZ إِال

ي� ر� حضرت جابر بن عبد اهللا  :ترجمه كسي  هر: فرمودند ه ؛ رسول اهللاندروايت مي ك ه� ع�نْ اهللا� ض�
  .نماز خوانده و سورة فاتحه را در آن نخواند، او گويا نماز نخوانده است، مگر آنكه مقتدي باشد

  1300حديث  1/218: شرح معاني اآلثار طحاوي

ـات،  خرين روزهاي زندگي مبارك خويش در در آ ه رسول اهللا    _۱۱+ ـوبكر   مرض الوف ـرت اب حض
ي� ر� صديق  ي� ر� حضرت ابوبكر  جاي خود امام مقرر فرمودند وه را ب  ه� ع�نْ  اهللا� ض� و امامت نمود، نماز را   ه� ع�نْ اهللا� ض�

ـود    هدر اين حال رسول اهللا ـريف آورده خ در دسـت  كمي بهبود يافته با كمك دو صحابي بيرون تش
  . و نماز را به پايان رسانيدندند امامت فرمودراست حضرت ابو بكر ايستاده 

ر آخرين نماز دقرآن و لو سورة فاتحه در داخل ربارة قرائت د ه رسول اهللاون آخرين طريقة اكن
چنانچه امام ابن . به صراحت تمام موجود استصحيح ت اروايمورد ، در اين بودچه ايام زندگي مبارك ايشان 

ح�م�ه� ماجه  ٰ  ر�   : صحيح روايت مي كندبا سند    اهللا� ت�ع�ا��

َخَذ رَُسوُل اهللاِ : ٍس قَاَل انُْن َقب�ا
َ
بُو بَْكرٍ ه وَأ

َ
قِرَاءَةِ مِْن َحيُْث Vََن بَلََغ أ

ْ
ن�ةُ : قَاَل . مَِن ال vَذا الس

َ
 .وَ¦ِيٌع وَ¦

� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ ِ� مَرَِضهِ ذَلَِك : قَاَل nفَمَاَت رَُسوُل اهللاِ َص.  
ي� ر� حضرت عبد اهللا بن عباس  :ترجمه ـول اهللا  رو  ه� ع�ْنـاهللا� ض� قرائـت را از   هايت مي كند، رس

ي� ر� همان جائي كه حضرت ابو بكر    . رسيده بود شروع فرمودند  ه� ع�نْ اهللا� ض�

   1235حديث : سنن ابن ماجة شريف

  ←كهالدين آلباني  ناصرحتي كسي چون اين حديث شريف در چنان درجة صحت قرار دارد كه 
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سنن در تعليقات خود بر  پندارند، مي ر ثانيپيغمب همانند خواني در حديثاو را ها  سلفيفرقة غير مقلدين و 

  .دانسته است »حسن«را حديث شريف  ابن ماجه اين

ح�م�ه� امام احمد بن حنبل  ٰ  ر�   :  نيز در دو حديث صحيح روايت مي نمايد   اهللا� ت�ع�ا��

� إِْسَحاَق، عَ ِ
َ
عَنَا إªَِْاثِيُل، َقْن أ �عَنَا وَ¦ِيٌع، َحد �، عَِن ابِْن َقب�اٍس َحد Zوْدِي

َ ْ
رْقَِم بِْن ُ/َْحبِيَل األ

َ ْ
ن� : ِن األ

َ
أ

بُو بَْكرٍ رَِ�َ 
َ
قِرَاءَةِ مِْن َحيُْث Vََن بَلََغ أ

ْ
َخَذ مَِن ال

َ
� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ ِحَ� َجاءَ، أnَص �:ِ�  .اُهللا َقنْهُ  ا;

ي� ر� حضرت عبد اهللا بن عباس  :ترجمه تشريف  هروايت مي كند، چون رسول اهللا ه� ْنـع� اهللا� ض�
ي� ر� آوردند قرائت را از همان جائي كه حضرت ابو بكر    . رسيده بود شروع فرمودند ه� ع�نْ اهللا� ض�

   إسناده صحيح،: قال محققو المسندو  3355و  3330حديث : مسند احمد

ح�م�ه� امام بيهقي شافعي  ٰ  ر�   :چنين روايت مي كند نيز در سنن كبري خود   اهللا� ت�ع�ا��

قُرْآِن، 
ْ
بُو بَْكرٍ مَِن ال

َ
� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ مِْن َحيُْث اغْتََ» أnَص v:ِ�  فَاْستَفْتََح ا;

ي� ر� قرآن را از همان جائي كه حضرت ابو بكر  ه رسول اهللا :ترجمه ـاز   ه� ع�ْنـاهللا� ض� رسيده بود آغ
  5078حديث : سنن كبري بيهقي. كردند

در سورة فاتحه را   هقرائت سورة فاتحه الزمة نماز مي بود، چرا سرور كونين و رسول ثقلين  اگر
ي� ر� نخواندند بلكه قرائت قرآن را از همان جائي شروع فرمودند كه حضرت ابو بكر صديق  نماز  به   ه� ع�نْ اهللا� ض�

خداوند منان  همانگونه كه دليل صريح است كه قرائت سورة فاتحه هاينكار رسول خدا. آنجا رسيده بود
� : فرموده است ع�ْوا�� ت�ْوا  و� ا�ذ�ا ق�ر�ئ� الْق�ْرآن� ف�اْست�م�    .و� ا�نْص�

  .چون قرآن قرائت شود شما به آن گوش بدهيد و خاموش باشيد

  :با زبان مبارك شان فرموده اند  هو همان طور كه خود رسول اقدس 

� اُهللا عَلَيْهِ nَص v:ِ�ُ قِرَاءَةٌ : وََسل�مَ  فَقَاَل ا;
َ

ِمَاِم �
ْ

َف إِمَاٍم، فَإِن� قِرَاءَةَ اإل
ْ
� َخلnمَْن َص .  

  .»، قرائت امامش، قرائت او نيز هست نماز مي خواند هر كسي كه در پشت امام«

حديث  116ص:  به روايت ابو يوسف، و مسند ابي حنيفه 113حديث : كتاب اآلثار از امام ابو حنيفه
  1302حديث : ت حارثي، و شرح معاني اآلثار طحاويبه رواي 282

ـدي  نيز روشن گردانيده اند كه قرائت »تقرير نبوي«به وسيلة   ه سول اهللاهمچنين ر    _۱۲+ در  مقت
ي� ر�  هبكْرَاز حضرت ابو پشت امام وجود ندارد، چنانكه امام بخاري    :روايت مي كند ه� ع�نْ اهللا� ض�

ن�هُ 
َ
� بَْكَرةَ، كِ

َ
َع قَ  َقْن أ

َ
� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ وَهُوَ رَاكٌِع، فََر¦nَص Z:ِ� ا;

َ
فZ اغْتََ» إِ¬ � الص

َ
ْن يَِصَل إِ¬

َ
  ←بَْل أ
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� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ فَقَاَل nَص Z:ِ� يَعُدْ  زَادََك اهللاُ : فََذكََر ذَلَِك لِلن

َ
  . ِحرًْصا وَال

در حالت ركوع بودند   هروايت است كه رسول اهللا  ه� ع�ْنـاهللا� ي� ض� ر�   هبكْرَاز حضرت ابو  :ترجمه
كه وي به نماز رسيده فوراً قبل از آنكه به صف برسد به ركوع رفت و سپس در همان حالت ركوع خود را به 

ي� ر�  هبكْرَحضرت ابو . صف رسانيد   ه هللاذكر نمود، و رسول ا ه را به رسول اهللامر بعداً اين   ه� ع�ْنـاهللا� ض�
  .به او فرمودند، خداوند شوقت به عبادت را بيشتر كند، ليكن دوباره اينكار را نكن

  783حديث : بخاري شريف

ـدون قرائـت    اگر قرائت سورة فاتحه يا سورة ديگري در نماز براي مقتديان الزم مي بود و نماز ب
ي� ر�   هبكْرَبو در اين حديث شريف، حضرت ا ه ، چرا رسول اهللالحمد شريف درست نمي بود را   ه� ع�نْ اهللا� ض�

ـوان  . حكم ندادند كه چون سورة فاتحه را نخوانده اي، نمازت درست نيست، برو دوباره نمازت را از سر بخ

   .بلكه برعكس نمازش را درست قرار دادند

   .مي گويند »تقرير نبوي«اين طرز تصديق را در اصطالح، 

  :است ثابت هرسول اهللاز ي همچنين در حديث صحيح ديگرو اين مسئله 

� هَُريَْرةَ ِ
َ
� اهللاُ عَلَيْهِ وََسل�مَ قَاَل : َقْن أnرَُسوَل اهللاِ َص �ن

َ
الَةَ : أ �دْرََك الص

َ
الَةِ، فََقْد أ �عَةً مَِن الص

ْ
دْرََك رَ¦

َ
   .مَْن أ

ي� ر�  از حضرت ابوهريره :ترجمه كسي ركوع  هر: فرمودند هروايت است كه رسول اهللا ه� ع�نْ اهللا� ض�
  .نماز را دريافت، او نماز را دريافته است

  580حديث : بخاري شريف

  

�+ �_�  

  

در احاديث صحيح شريف ثابت است كه آنحضرت  ه از رسول خدا حضرت محمد مصطفي    _۱۳+
و ده ها كتب اربعه اصحاب سنَن  چنانكه قرآن در پشت امام منع مي فرمودند،مقتديان را از خواندن   ه
  : كنند حديث روايت ميديگر 

ن� رَُسوَل اهللاِ 
َ
� هَُريَْرةَ، أِ

َ
قِرَاءَةِ فَقَاَل  هَقْن أ

ْ
ةٍ َجهَرَ فِيهَا بِال

َ
َحدٌ مِنُْكمْ : انَْ�ََف مِْن َصال

َ
 مَِ®َ أ

َ
هَْل قَرَأ

قُوُل مَ : ، قَاَل هغَعَمْ، يَا رَُسوَل اهللاِ : آنِفًا؟، فَقَاَل رَُجٌل 
َ
قُرْآَن؟، قَاَل إZ�ِ أ

ْ
نَازَعُ ال

ُ
قِرَاءَةِ مَعَ رَُسوِل : اِ° أ

ْ
فَاغْتََ» ا;�اُس عَِن ال

لَوَاِت ِحَ� َسِمعُوا ذَلَِك مِْن رَُسوِل اهللاِ هفِيمَا َجهََر فِيهِ ا;�ِ:v  هاهللاِ  �قِرَاءَةِ مَِن الص
ْ
  ←.   هبِال
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ي� ر� حضرت ابوهريره  :ترجمه چون از اداي يك نماز  هكند كه رسول خداروايت مي   ه� ع�نْ اهللا� ض�

آيا كدام يك از شما در پشت سر من، : طرف صحابه نموده فرمودنده جهري فارغ گرديدند، روي مبارك را ب
  . من بودم ههمين حاال قرائت كرد؟ مردي گفت بلي يا رسول اهللا

رآن با من مي من نيز با خود مي گفتم كه اين كيست كه در خواندن ق: فرمودند هرسول خدا 
ـاي    هچون صحابة كرام اين سخن را از رسول اهللا! جنگد ـرآن در نمازه شنيدند، بعد از آن از خواندن ق

  .خود داري نمودند هجهري در پشت رسول اهللا

حديث : و امام احمد در مسند خود 193 حديث: اين حديث شريف را امام مالك در موطاي خود
و امام   848حديث : و امام ابن ماجه  827و  826حديث : داود م ابواماو  312حديث : و امام ترمذي 8007
   993حديث : و در سنن كبري خود 919حديث : در نسائي نسائي

و  8780يثحد: در مسند خود رو بزا1849حديث : و ابن حبان در صحيح خود  3/536: ابن كثير و
و صاحب مسند  2795 حديث: نَّف خودو امام عبد الرزاق در مص 2892 حديث: امام بيهقي در سنن كبري

  .روايت كرده اند... غيره و  1/57: الموطا

   1072 حديث 4/99: اعالء السنن. اين حديث شريف نزد محدثين، صحيح و حسن است

ـواني   در حديثاو را ها  سلفيكه فرقة غير مقلدين و الدين آلباني  ناصربلكه حتي كسي چون  خ
ـريف  در تعليقات خود بر  ،مي پندارند ر ثانيپيغمب همانند ـة ش ، ايـن  سنن ابو داود، ترمذي، نسائي و ابن ماج

  . دانسته است »صحيح«حديث را 

  . از حديث شريف مذكور چند حقايق دقيق معلوم مي گردد

ـدا   هيكي اينكه بعضي از صحابة كرام كه حتي در زمان رسول خدا ـول خ  هدر پشت رس
 هه از طرف خود اينكار را انجام مي دادند، و رسول خدابلك هقرائت مي كردند، نه به حكم رسول خدا

ـما در   هبرآن آگاه نبودند وگرنه آنحضرت ـند تا از آنها بپرسند كه آيا كدام كسي از ش ضرورت نمي داشت
  پشت من، همين حاال قرائت كرد؟ 

ـام   هدوم اينكه در زمان رسول خدا  نيز اكثر عام و تام صحابة كرام در داخل نماز در پشـت ام
ـد   ،قرائت نمي كردند، و جز يگان شخص نو وارد عموم صحابة كرام همه در پشت امام خاموش مي بودن

وگرنه از ميان تمامي مجمع صحابة موجود در پشت ) هفتم گذشتششم و چنانكه به صراحت در حديث (
  ← . در نماز، فقط يك نفر قرائت نمي كرد، بلكه ساير ايشان نيز قرائت مي كردند هرسول اهللا
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از اينكار به شدت انكار فرمودند، همگي صحابة كرام از قرائت در  هسوم اينكه چون رسول خدا
همان زمان رسول نمازهاي جهري در پشت امام خود داري نمودند، و بنابرين اجماعاً قرائت در پشت امام در 

   .ترك گرديد هخدا 

نمازهاي سرّي مثالً نماز عصر و ظهر چهارم، اين احتمال نيز وجود دارد كه بعضي از مسلمانان در 
گذشت،   ا چنانكه در حديث ششم و هفتمحه يا غيره را قرائت مي كردند، امهنوز هم در پشت امام، سورة فات

ه بر اينكار ايشان آگاه نبودند و هنگامي كه برآن آگاه شدند، ايشان را از قرائت در پشت امام ب هرسول خدا
  : شان حكم دادندبه ايو  كلّي منع فرموده طور

� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ nيَفْعَلُوا«: قَاَل رَُسوُل اهللاِ َص 
َ

  .»فَال

  .بعد از اين چنين كاري نكنيد: فرمودند  هخدا رسول :ترجمه

   1/252: و احكام القرآن طحاوي 1302حديث : شرح معاني اآلثار طحاوي

كافي  به نمايندگي از طرف همة مقتديان آشكار گردانيدند كه قرائت امام براي ايشانهمچنين و 
   .مي باشد

� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ nَص v:ِ�ُ قِرَاءَةٌ : فَقَاَل ا;
َ

ِمَاِم �
ْ

َف إِمَاٍم، فَإِن� قِرَاءَةَ اإل
ْ
� َخلnمَْن َص .  

ش قرائت امام، خواند كسي كه در پشت امامي نماز مي هر: به آنها فرمودند هرسول اهللا :ترجمه
  .قرائت او نيز مي باشد

حديث  116ص: به روايت ابو يوسف، و مسند ابي حنيفه 113حديث : كتاب اآلثار از امام ابو حنيفه
  1302حديث : به روايت حارثي، و شرح معاني اآلثار طحاوي 282

ح�م�ه�   امام مسلم    _۱۴+ ٰ  ر� ح�م�ه�   در صحيح مسلم شريف و امام ابن ماجه  اهللا� ت�ع�ا�� ٰ  ر� در سنن ابن ماجة    اهللا� ت�ع�ا��
  : شريف روايت مي كنند

، قَاَل  Zْشعَرِي
َ ْ
� مُوَ� األِ

َ
� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ  قَاَل رَُسوُل اهللاِ : َقْن أnنِْصتُوا، : َص

َ
ِمَامُ فَأ

ْ
 اإل

َ
  إِذَا قَرَأ

ي� ر�   حضرت ابو موسي اشعري :ترجمه ـدا  ولكه رسـ  روايت مي كند   ه� ع�نْ اهللا� ض� ـد  هخ : فرمودن

  . هنگامي كه امام قرائت مي كند، شما خاموش باشيد

    1043حديث  4/57: و اعالء السنن 932حديث: مسلم شريفو   847حديث: ابن ماجة شريف

ح�م�ه�  عالمه ظفر احمد تهانوي ٰ  ر� ـا�� امام احمد بـن   كه تصريح نموده 4/57: در اعالء السنن   اهللا� ت�ع�
�   امام ابو جعفر طبري و حافظ ابن حجر عسقالني ،امام مسلم ،حنبل ح�م��� ٰ  ر� ـا�� بر صحت اين حديث     اهللا� ت�ع�

  ←  . اندكرده شريف تصريح 
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 ثاني رپيغمب همانند خواني در حديثاو را ها  سلفيمقلدين و  فرقة غير كه الدين آلباني ناصربلكه حتي 

  . دانسته است »صحيح«ن حديث را ، ايابن ماجة شريفدر تعليقات خود بر  مي پندارند،

  847حديث : ابن ماجة شريف با تعاليق آلباني

ي� ر�   حضرت ابوهريره   _۱5+   : روايت مي كند هنيز در حديث صحيح ديگري از رسول خدا  ه� ع�نْ اهللا� ض�

� هَُريَْرةَ، قَاَل ِ
َ
� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�َم، إِغ�مَا قَاَل رَُسوُل اهللاِ : َقْن أnُوا،  َص Z±فََك َ �ِمَامُ ِ�ُؤْيَم� بِهِ، فَإِذَا كَ±

ْ
ُجعَِل اإل

نِْصتُوا، وَ�ِذَا قَاَل 
َ
 فَأ

َ
�َ : وَ�ِذَا قَرَأ

Z
ال � الض

َ
مَغُْضوِب عَلَيِْهمْ وَال

ْ
َع فَارْكَعُوا، وَ�ِذَا قَاَل : فَقُولُوا َلِْ ال

َ
 َسِمَع اهللاُ : آمَِ�، وَ�ِذَا رَ¦

َمُْد، وَ�ِذَا َسَجَد فَاْسُجُدوا: ولُوالِمَْن Rََِدهُ، فَقُ 
ْ

  ...الل�هُم� رَب�نَا وَلََك ́ا

شك امام به آن خاطر امام قرار داده شده است تا به  بي ؛فرمودند هحضرت رسول اهللا: ترجمه
رائت را ق امام و چون. بنابرين هنگامي كه امام تكبير تحريمه را گفت، شما نيز اهللا اكبر بگوئيد. او اقتداء كنند

�َ  و چون امام. شروع كرد، شما خاموش باشيد
Z
ال � الض

َ
مَغُْضوِب عَلَيِْهمْ وَال

ْ
ـين      َلِْ ال ـما آم ـاه ش گفت، آنگ

الل�هُم� رَب�نَا وَلََك گفت، شما آنگاه  Rََِدهُ  لِمَنْ  َسِمعَ اهللاُ شما به ركوع برويد، و چون  بگوئيد، و چون به ركوع رفت،
َمْدُ 

ْ
   ...د و چون به سجده رفت، شما نيز به سجده برويد بگوئي  ́ا

  :اين حديث شريف را بسياري از كتب حديث تخريج كرده اند كه بعضي آنها حسب ذيل اند

ـديث  : داود و سنن ابو 921حديث: سنن نسائيو   846حديث : سنن ابن ماجه ـند   604ح و مس
   8898حديث : و مسند بزار 9428حديث : احمد

و   570حديث: و مسند روياني 1698حديث : و مسند ابو عوانه 1341حديث: وانهو مستخرج ابو ع
   1250و1249 و 1246و1243حديث : و سنن دارقطني 272حديث: خلف االمام بيهقي ةالقراء

و  259حديث : خلف االمام از امام بخاري ةو القراء 3006و 3005حديث : و سنن كبري از بيهقي
   37290و 7214 و 3820 حديث: و مصنف ابن ابي شيبه1292حديث: شرح معاني اآلثار

و  897 و 972 حديث: و الفوائد از تمام رازي 1270و 1267 حديث: و معجم االوسط از ابن المنذر
   7326 حديث: و مسند ابو يعلي 1/36: الفوائد از ابن اخي ميمي الدقاق

  ...و غيره كتب حديث  1046حديث 4/64: و اعالء السنن

� ابن حزم ظاهري ، امام ابو جعفر طبري و امام احمد بن حنبل ،امام مسلم ح�م��� ٰ  ر� بر صحت   اهللا� ت�ع�ا��
  .اين حديث تصريح نموده اند

  ←      4/65: و اعالء  السنن 1/153: الجوهر النقي
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 خواني در حديثاو را ها سلفي نيز كه فرقة غير مقلدين و الدين آلباني  ناصربلكه حتي كسي مانند 

 »صحيح«، اين حديث را ابن ماجة شريف و سنن نسائيدر تعليقات خود بر  مي پندارند، ر ثانيپيغمب انندهم
  . دانسته است

  921حديث : و سنن نسائي با تعاليق وي 846حديث : ابن ماجة شريف با تعاليق آلباني

امام را قرآن در پشت نه تنها قرائت  هوضوح معلوم است كه رسول خداه از اين حديث شريف ب
ـدا و . براي مقتديان منع فرموده ايشان را به خاموش بودن در پشت امام امر مي فرمايند  هامر رسول خ

  .تقاضي وجوب يعني خاموشي و عدم قرائت در پشت امام استم

ـا از   مگر آنكه فرقة اهل حديث و غير مقلدين و سلفي. ي از قرآن استئسورة فاتحه نيز جز و ه
  !نندقرآن بودن آن انكار ك

ي� ر�  در حديث صحيح ديگري، حضرت جابر   _۱6+   : روايت مي كند هاز حضرت رسول خدا  ه� ع�نْ اهللا� ض�

ُ  نَ Vَ  نْ مَ  ُ¶v : هاهللاِ  وُل سُ رَ  اَل قَ 
َ

ُ  هُ تَ ـائَ رَ قِ فَ  امٌ مَ اِ  �
َ

    .ةٌ اءَ رَ قِ  �

ـد، قرائـت   كه در پشت امام نماز مـ هر كسي : فرمودند هحضرت رسول خدا :ترجمه ي خوان
  . مامش قرائت او نيز مي باشدا

   3823حديث : مصنف ابن ابي شيبه

   1050حديث  4/70: و اعالء السنن154ص: الجوهر النقي. و سند اين حديث، صحيح است

ـد،   از اين حديث شريف به صراحت دانسته مي شود كه كسي كه در پشت امامي نماز مي خوان
ـامش،  خواند، و نه او ضرورتي به اينكار دارد، نبايد سورة فاتحه يا سورة ديگري را در پشت او ب زيرا قرائت ام

  .   دشومي  قرائت او نيز شمرده

م� رَُسوُل اهللاِ : قَاَل  :در حديث ديگري وارد است كه   _۱۷+
َ
عَْ�ِ، قَاَل ه أ

ْ
ِي : ِ� ال

�
فَهُ فَغَمَزَهُ ا·

ْ
 رَُجٌل َخل

َ
فَقَرَأ

� قَاَل nْن َص
َ
؟ قَاَل  َلمَزْ لِمَ : يَلِيهِ، فَلَم�ا أ ِ̧

فَهُ، فََسِمعَهُ ا;�ِ:v ه Vََن رَُسوُل اهللاِ : تَ
ْ
 َخل

َ
ْن يَقْرَأ

َ
ه قُد�امََك، فََكرِهُْت أ

ُ قِرَاءَةٌ : قَاَل 
َ

ُ إِمَامٌ فَإِن� قِرَاءَتَهُ �
َ

    .مَْن Vََن �
ح�م�ه� امام محمد  :ترجمه ٰ  ر� ـا�� صر را امامـت مـي   نماز ع هروايت مي كند كه رسول خدا  اهللا� ت�ع�

نو  شخصي كه در كنار آن. قرائت كرد هپشت آنحضرت}نو واردي آمده در داخل نماز{كردند كه مرد
ـار دادي  ه پايان رسيد، مرد نو وارد گفت، چـ چون نماز ب. وارد ايستاده بود او را اشارتاً فشار داد ـرا فش آن . را م
 ←در پشت}با اين وجود{انستم كه توامام تو است و من زشت د هشخص جواب داد، زيرا رسول اهللا
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ـه   : را شنيدند، فرمودند تنو چون گفتگوي آن د هرسول خدا. قرائت كني هرسول خدا هر كسـي ك

  . پشت امامي اقتداء كرد، قرائت امامش قرائت او نيز مي باشد

   1052 حديث  4/81: و اعالء السنن124حديث  98 ص: موطاي امام محمد

  . حجت نزد همه امامان فقه و حديث استو اين حديث مرسل، صحيح و 

ي� ر�   از حضرت ابوهريره   _۱۸+   : فرمودند  ه وايت است كه رسول اهللابه سند صحيح ر  ه� ع�نْ اهللا� ض�

 Zمَقُْ±ِي
ْ
� هَُريَْرةَ ، َقْن َسعِيٍد الِ

َ
� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�مَ  قَاَل رَُسوُل اهللاِ : قَاَل ، َقْن أnةٍ : َص

َ
 فِيهَا  ُ¶v َصال

ُ
 فُقْرَأ

َ
ال

َف إِمَامٍ 
ْ
ةً َخل

َ
 َصال

َ
ِكتَاِب فºََِ ِخَداٌج إِال

ْ
مZ ال

ُ
  .بِأ

ي� ر�   از حضرت ابوهريره :ترجمه نمازي كه  هر: فرمودند  ه روايت است كه رسول اهللا  ه� ع�نْ اهللا� ض�
  .در آن الحمد شريف خوانده نشود ناقص است، مگر نمازي كه در پشت امام خوانده شود

  .بيروتة دار الكتب العلمي چاپ195و 194ص: خلف االمام بيهقي ةلقراءا

  

�+ �_�  

  

ح�م�ه�   عالمه عيني    _۱۹+ ٰ  ر�   :شارح صحيح بخاري مي نويسد   اهللا� ت�ع�ا��

نِيه
َ
ْسلَمَ عَن أ

َ
ْصَحاب رَُسول اهللا، صn اهللا عَلَ : قَاَل  عَن َقبْدُ اهللاِ نُْن زَيِْد بِْن أ

َ
يْهِ وَسلم، Vََن عَ«ة من أ

 ºْ�شد ا;
َ
قِرَاءَة خلف اإلِمَام أ

ْ
فَارُوق وَُقثْمَان بن َقف�ان وَع¼ بـن أ� : ينهون عَن ال

ْ
بُو بكر الّصديق وَعمر ال

َ
أ

َطالب وَعبد الر�Rَْن بن عَوْف وَسعد ابْن أ� وَقاص وَعبد اهللا بن مَْسعُود وَزيد بن ثَابت وَعبد اهللا بن عمر وَعبد 
 َقنْهُماهللا بن قَ 

َ
  .ب�اس، رَِ� اهللا يَعَا¬

با شدت تمام مردم را از قرائت در پشت امام منع مـي   هده تن از اصحاب رسول اهللا :ترجمه
  . كردند

ي� ر� حضرت ابو بكر صديق    }1{      ه� ع�نْ اهللا� ض�

ي� ر� حضرت عمر فاروق    }2{        ه� ع�نْ اهللا� ض�

ي� ر� حضرت عثمان ذي النورين    }3{        ه� ع�نْ  اهللا� ض�

ي� ر� حضرت علي مرتضي    }4{      ه� ع�نْ اهللا� ض�

ي� ر� حضرت عبد الرحمن بن عوف    }5{   ←     ه� ع�نْ اهللا� ض�
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ي� ر� حضرت سعد بن ابي وقاص    }6{         ه� ع�نْ اهللا� ض�

ي� ر� حضرت عبد اهللا بن مسعود    }7{        ه� ع�نْ اهللا� ض�

ي� ر� كاتب وحي حضرت زيد بن ثابت    }8{        ه� ع�نْ اهللا� ض�

ي� ر� حضرت عبد اهللا بن عمر    }9{        ه� ع�نْ اهللا� ض�

ي� ر� حضرت عبد اهللا بن عباس    }10{      ه� ع�نْ اهللا� ض�

    6/13: القاري شرح صحيح البخاري ةعمد

  

�+ �_�  

  

ح�م�ه� امام عبد الرزاق     _۲۰+ ٰ  ر�   : ي كنددر مصنَّف خود به سند صحيح روايت م  اهللا� ت�ع�ا��

  ِن عَ  نَ وْ نهَ وا يَ Vنُ   ْ�ْ عِ ْ#َ اَ  مْ هِ عَلَيْ اهللاُ  انُ ْضوَ رِ  ثمانَ عُ  ر وَ مَ قُ  وَ  كرٍ ابَ بَ اَ  وَ  هاهللا وَل سُ اّن رَ 
ْ
 خَ  ةِ راءَ قِ ال

ْ
 َف ل

 ِ
ْ

  . امِ مَ اال
ـرت    هحضرت رسول اهللا :ترجمه ـاروق و حض ـر ف  و حضرت ابوبكر صديق و حضرت عم

ل�يْ اهللا�  ان� ْضو� ر� عثمان  ْ ع�   . مقتديان را از قرائت در پشت امام منع مي كردند    ْرتْ ع� ْجم� ا�  ��

  . 2/67: القاري ةو عمد1067حديث 4/96: و اعالء السنن 2810حديث : مصنف عبد الرزاق

  . اين حديث شريف نيز مرسل و صحيح و قابل احتجاج نزد همة محدثين است

ح�م�ه� امام عبد الرزاق و     _۲۱+ ٰ  ر� ي� ر�  در چهار روايت از حضرت علي در مصنَّف خود  همچنين   اهللا� ت�ع�ا��  اهللا� ض�

  :نقل مي كند   ه� ع�نْ 

ن� عَلِيÀا Vََن فَنْٰ» 
َ
ِمَامِ أ

ْ
َف اإل

ْ
قِرَاءَةِ َخل

ْ
  .  عَِن ال

ي� ر�   حضرت علي :ترجمه   . مقتديان را از قرائت در پشت امام منع مي كرد   ه� ع�نْ اهللا� ض�

  2806و  2804و  2801و  2805حديث : مصنف عبد الرزاق

� وَائٍِل قَاَل     _۲۲+ِ
َ
 َقبِْد اهللاِ : َقْن مَنُْصورٍ، َقْن أ

َ
ـاِم؟ : فَقَاَل  َجاءَ رَُجٌل إِ¬ َِم

ْ
َف اإل

ْ
 َخل

ُ
قْرَأ

َ
بَا َقبِْد الر�Rَِْن، أ

َ
يَا أ

فِيَك ذَلَِك : قَاَل 
ْ
، وََسيَك

ً
ةِ ُشغْال

َ
ال �قُرْآِن فَإِن� ِ� الص

ْ
نِْصْت لِل

َ
ِمَامُ أ

ْ
  .اإل

  2803حديث : عبد الرزاق مصنف

ي� ر� ردي نزد حضرت عبد اهللا بن مسعود كه م كند وائل روايت مي حضرت ابو :ترجمه   ←ه� ع�نْ اهللا� ض�
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ي� ر� آمده سوال كرد؛ آيا در پشت امام قرائت كنم؟ حضرت عبد اهللا بن مسعود  ه ني، بلكه ب: دومرف ه� ع�نْ اهللا� ض�

كفايت مي نيز اش، زيرا نماز خود مشغوليت است، و قرائت امام از جانب تو خاطر شنيدن قرآن خاموش ب
      .كند

ٰ  ر�ح�م�ه� مام ابو جعفر طبري و ا   _۲3+ با سند صحيح از حضرت عبد اهللا بن در تفسير مشهور خود   اهللا� ت�ع�ا��
ي� ر� مسعود     : روايت مي كند  ه� ع�نْ اهللا� ض�

� َص : اَل قَ  رٍ ابِ جَ  ِن  بْ بش نْ قَ n ْرَ  دٍ وْ عُ سْ مَ  نُ  ان َÃِ ُرَ قْ اساً فَ نَ  عَ مِ سَ فَ  هُ َقنْ اهللا 
ُ
ِ  عَ مَ  نَ وْ أ

ْ
: اَل قَ  َف َ�َ ا انْ م� لَ فَ  امِ مَ اال

  ا آنَ مَ اَ 
َ
  ا آنَ مَ ا، اَ وْ هُ قَ فْ يَ  نْ اَ  مْ كُ ل

َ
� : اوْ لُ قِ عْ يَ  نْ اَ  مْ كُ ل ع�ْوا�� ت�ْو   و� ا�ذ�ا ق�ر�ئ� الْق�ْرآن� ف�اْست�م�  رَ مَ ا اَ مَ كَ  ا،و� ا�نْص�

ُ
  . اهللاُ  مُ ¦

   15584حديث  13/346: في تفسيره اخرجه الطبري

   .غبار فالحديث صحيح بال... ه رجال الجماع و رجاله ثقات من ؛ 53/ 4: و قال في اعالء السنن

ي� ر� اهللا بن مسعود  از حضرت عبد :ترجمه در نماز صداي  خواند وروايت است كه نماز   ه� ع�ْنـاهللا� ض�
آيا وقت آن نرسيده كه : چون از نماز فارغ گرديد، فرمود. كه در پشت امام قرائت مي كردندچند نفر را شنيد 

ق�ْرآن� خداوند شما را حكم داده كه آيا وقت آن نرسيده كه عقل بگيريد كه همانگونه  ،فهم بيابيد
ْ
و� ا�ذ�ا ق�ر�ئ� ال

 � ع�ْوا�� ت�ْو   ف�اْست�م�   .شما به آن گوش بدهيد و خاموش باشيد، را مي خواند قرآن ،امامچون  ا،و� ا�نْص�

   1041حديث   53و  4/52: و اعالء السنن 15584حديث  13/346: تفسير طبري

  . و راويان اين حديث شريف، راويان ثقات اند، بنابرين حديث مذكور بال غبار صحيح است

ي� ر� حضرت عبد اهللا بن عباس  همچنين از   _۲۴+ دربارة قرائت در پشت امام  روايت است كه م�اه� ع�نْ اهللا� ض�
  :فرمود

� دَاوُدَ، قَاَل ِ
َ
عَنَا انُْن أ �َر�اv�ِ، قَاَل : َحد

ْ
بُو َصالٍِح ́ا

َ
� Rََْزةَ، قَاَل : ثنا أِ

َ
�ادُ نُْن َسلَمَةَ، َقْن أRَ ُت ِالبْـِن : ثنا

ْ
قُل

 �ِمَامُ نَْ�َ يََدي
ْ

 وَاإل
ُ
قْرَأ

َ
 :فَقَاَل . َقب�اٍس أ

َ
  .ال

ي� ر� حمزه روايت مي كند كه من از حضرت عبد اهللا بن عباس  ابوضرت ح :ترجمه ـاه� ع�نْ اهللا� ض�   م�

ي� ر� پرسيدم؛ آيا در پشت امام قرائت كنم؟ حضرت عبد اهللا بن عباس    !ني: دومرف  م�اه� ع�نْ اهللا� ض�

  1316حديث  1/220: شرح معاني اآلثار طحاوي

ح�م�ه�   همچنين امام مسلم    _۲5+ ٰ  ر� ـا�� ـه� و امام طحاوي  مسلم شريفدر صحيح   اهللا� ت�ع� ح�م� ٰ  ر� ـا�� در   اهللا� ت�ع�
د كه يكي از تابعين بزرگوار دربارة قرائت در پشت امام از حضرت زيد بـن  نروايت مي كنشرح معاني اآلثار 

ي� ر� ثابت    ← :دوال نموكاتب وحي، س  ه� ع�نْ اهللا� ض�
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خَْ±َهُ 

َ
ن�هُ أ

َ
  َقْن َقَطاءِ بِْن يََسارٍ ك

َ
ءٍ ك ِمَاِم ِ� َ�ْ

ْ
 قِرَاءَةَ مَعَ اإل

َ
ِمَاِم فَقَاَل ال

ْ
قِرَاءَةِ مَعَ اإل

ْ
َل زَيَْد نَْن ثَابٍِت َقْن ال

َ
   .ن�هُ َسأ

      1/42 :طحاوي معاني اآلثار شرح و 903: هوالتال باب سجودشريف در مسلم 

ي� ر� از حضرت زيد بن ثابت  :ترجمه ـرد   آيا مي توان : پرسيد  ه� ع�ْنـاهللا� ض� ـام قرائـت ك  .پشت سر ام

ي� ر�  حضرت زيد بن ثابت   . ني، در پشت امام هيچ قرائتي وجود ندارد: فرمود  ه� ع�نْ اهللا� ض�

   1056 حديث  4/85: و اعالء السنن 1/42: و معاني اآلثار 903حديث  1/215: صحيح مسلم

ـو   هيچ سوره اي از قرآن واز اين حديث شريف، به وضوح ثابت مي گردد كه قرائت  ـدن  ل خوان
  .سورة فاتحه در پشت امام وجود ندارد

ي� ر� از حضرت جابر    _۲6+   :به سند صحيح روايت است  ه� ع�نْ اهللا� ض�

ِمَامِ 
ْ

 وَرَاءَ اإل
�

قُرْآِن، فَلَمْ يَُصلZ إِال
ْ
مZ ال

ُ
 فِيهَا بِأ

ْ
عَةً لَمْ فَقْرَأ

ْ
� رَ¦nمَْن َص.   

ي� ر�   حضرت جابر :ترجمه آن نماز، سورة فاتحه را  و در هكسي كه نماز خواند هر ؛مودفر  ه� ع�ْنـاهللا� ض�
  . د، گويا او نماز نخوانده است، مگر آنكه در پشت امام باشدقرائت نكن

ـار  و  313حديث  :و ترمذي187 حديث 28ص : موطاي امام مالك : اويطحـ شرح معاني اآلث

   1057 حديث  4/85: و اعالء السنن 1300حديث  1/218

ـ  الدين آلباني  ناصرث شريف صحيح است، بلكه حتي اسناد اين حدي ـر مقل دين و نيز كه فرقة غي
ـديث  : سنن ترمذيدر تعليقات خود بر  مي پندارند، ر ثانيپيغمب خواني همچون در حديثاو را سلفي ها  ح

  . اين حديث را صحيح دانسته است  313

  . امام دارداين حديث شريف نيز داللت تام بر عدم خواندن سورة فاتحه در پشت 

ي� ر� اهللا بن عمر فرزند حضرت عمر خطاب  عين مضمون باال از حضرت عبد   _۲7+ ـاه� ع�نْ اهللا� ض�  با نيز  م�
ح�م�ه� امام مالك . صحيح ترين اسناد نزد محدثين مروي استيكي از  ٰ  ر�    :روايت مي كند  اهللا� ت�ع�ا��

ن� َقبْدَ اهللاِ نَْن ُقمَرَ 
َ
َف مَا  هُ َقنْ اهللاُ Ãَِ رَ  مَالٌِك، َقْن نَافٍِع؛ أ

ْ
َحدٌ َخل

َ
 أ
ُ
ِمَاِم؟ Vََن إِذَا ُسئَِل هَْل فَقْرَأ

ْ
إِذَا : قَاَل  اإل

ِمَامِ 
ْ

ِمَامَ فََحْسبُهُ قِرَاءَةُ اإل
ْ

َف اإل
ْ
َحُدُكمْ َخل

َ
� أnَص . 

ْ
يَقْرَأ

ْ
� وَْحَدهُ فَلnوَ�ِذَا َص .  

 مَا هُ نْ قَ اُهللا Ãَِ رَ  رَ مَ قُ  اهللا بِن  بدُ عَ  Æنَ وَ : اَل قَ 
َ

 خَ  اءُ رَ قْ فَ ال
ْ
ِ  َف ل

ْ
  . امِ مَ اال

ح�م�ه�  حضرت امام مالك :ترجمه ٰ  ر� ـا�� ـي� ر� توسط نافع از حضرت عبد اهللا بن عمر   اهللا� ت�ع�    ه� ع�ْنـاهللا� ض�

ي� ر� اهللا بن عمر  هر زماني كه كسي از حضرت عبد ؛روايت مي كند مي پرسيد كه آيا پشت امام   ه� ع�ْنـاهللا� ض�
  ←خواند، همان قرائت امام از كي از شما در پشت امام نماز ميي كه هنگامي: فرمود در جواب مي قرائت كند؟
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   . و هنگامي كه منفردانه نماز مي خواند، آنگاه قرائت نمايد. طرف او نيز كفايت مي كند

ح�م�ه�  و امام مالك ٰ  ر� ي� ر� عمر اهللا بن  اين را نيز روايت مي كند كه حضرت عبد   اهللا� ت�ع�ا��  در     ه� ع�نْ  اهللا� ض�

      . پشت امام، قرائت نمي كرد

   1058حديث   4/87: و اعالء السنن192 حديث: موطاي امام مالك

ح�م�ه�   همچنين از حضرت انس بن سيرين    _۲8+ ٰ  ر�    :به سند صحيح روايت است   اهللا� ت�ع�ا��

 سَ 
َ
 أ
ْ
 قرَ اَ  رَ مَ قُ  ِن ابْ  ِن عَ  ُت ل

ُ
Wِ عَ مَ  أ

ْ
َ ن� اِ  اَل قَ ؟ فَ امِ مَ اال َ  مُ خْ َض Ç ل

ْ
Èقِ يْ فِ كْ يَ  ِن طْ ا Z َامِ مَ االِ  ةُ اءَ ر .  

ي� ر� من از حضرت عبد اهللا بن عمر  :ترجمه حضرت . آيا پشت امام قرائت كنم ،پرسيدم   ه� ع�نْ اهللا� ض�
ي� ر� عبداهللا بن عمر    ! ، قرائت امام از جانب تو نيز كافي استهستيشكم بزرگ  توآيا : فرمود  ه� ع�نْ اهللا� ض�

   1068حديث  4/97: و اعالء السنن 2812حديث : مصنف عبد الرزاق

اين حديث شريف در درجة صحت همانند احاديث صحيح بخاري و صحيح مسلم شريف است، 
  . دمي باشنمسلم شريف صحيح راويان صحيح بخاري و آن راويان زيرا 

ح�م�ه�   مام عبد الرزاقو باز ا   _۲9+ ٰ  ر�   : كند ند صحيح روايت ميبا س   اهللا� ت�ع�ا��

  ِن  عَ ٰ» نْ فَ  نَ Vَ مَا هُ َقنْ  اهللاُ Ãَِ رَ  رَ مَ قُ  نَ انْ  ن� اَ  وَ 
ْ
 خَ  ةِ اءَ رَ قِ ال

ْ
ِ  َف ل

ْ
  .امِ مَ اال

ي� ر� اهللا بن عمر  حضرت عبد :ترجمه   .مردم را از قرائت در پشت امام منع مي كرد   ه� ع�نْ اهللا� ض�

   1069حديث  4/98: و اعالء السنن 2814حديث : مصنف عبد الرزاق 

ي� ر�  حضرت زيد بن ثابتاز كاتب وحي     _۳۰+ ُ : روايت است   ه� ع�نْ اهللا� ض�
َ

ةَ �
َ

 َصال
َ

ِمَاِم فَال
ْ

َف اال
ْ
 َخل

َ
   .مَْن قَرَأ

ي� ر�  حضرت زيد بن ثابت :ترجمه ـازي   : فرمود  ه� ع�ْنـاهللا� ض� ـد، نم هر كسي در پشت امام قرائت كن
  .برايش نيست

: و اعالء السنن 3809حديث : و مصنف ابن ابي شيبه128حديث  100ص: موطاي امام محمد

  . ، باب سجود التالوه...كتاب المساجد : و مثله في صحيح مسلم 1073حديث  4/100

اينست كه نمازش كامل نيست، زيرا قرائت در پشت امام مكروه  »نمازي برايش نيست«مراد از 
بار مي ه ل نمي گرداند، اما چنان نقصاني را در نماز بتحريمي مي باشد و مكروه تحريمي گرچه نماز را باط

  . آورد كه در صورت ارتكاب آن، اعادة نماز را واجب مي گرداند

و ديگر اينكه اين حديث شريف به وضوح بر كراهت تحريمي قرائت در پشت امام داللت دارد، 
  ← . چه در نماز جهري و چه در نماز سرّي
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ح�م�ه� عالمه عيني     _۳۱+ ٰ  ر�   :   شارح صحيح بخاري مي نويسد   اهللا� ت�ع�ا��

كِبَار مِنْهُم
ْ
َحابَة ال �قِرَاءَة خلف اإلِمَام عَن عَمَاغَِ� من الص

ْ
ثَة وأساميهم : روى منع ال

َ
�الÊوالعبادلة ا zرتËا

ِْ#َاع، فَمن َهَذا قَاَل َصاحب ا
ْ

ة اإل
َ
َِديث، فÍَََن ايZفَاقهم بِمÌَِْل ِهَدايَةِعنْد أهل ́ا

ْ
ْصَحابنَا  ل

َ
قِرَاءَة «: من أ

ْ
وَ] ترك ال

َحابَة لَف خَ  �Ïَ، وَمثل َهَذا يُسÎ إِْ#َاً" عندنَا»اإلِمَام إِْ#َاع الص
ْ
ك

َ ْ
  .، فََسماهُ إِْ#َاً" بِاعْتِبَار ايZفَاق األ

ي كه حضرت عل همنع قرائت در پشت امام از هشتاد تن صحابة بزرگوار رسول اكرم  :ترجمه
ي� ر� مرتضي  ي� ر� ،  حضرت عبد اهللا بن مسعود ه� ع�نْ اهللا� ض� ي� ر� ،  حضرت عبد اهللا بن عباس   ه� ع�نْ اهللا� ض� ،  ه� ع�نْ اهللا� ض�

ي� ر� و حضرت عبد اهللا بن عمر  بنابرين اتفاق اين همه صـحابة  . نيز شامل آنهاست، مروي است    ه� ع�نْ اهللا� ض�
صحابه بر ترك : مي نويسد »هدايه«از همين جهت است كه صاحب بزرگوار به منزلة اجماع مي باشد، و 

ـئله اجمـ   »هدايه«صاحب .. قرائت در پشت امام اجماع دارند اع آن را به اعتبار اتفاق اكثر صحابه در اين مس
  . خوانده است، و متفق القول بودن اكثر صحابه در مسئله اي نزد ما احناف اجماع مي باشد

  6/13: لبخاريالقاري شرح صحيح ا ةعمد

ح�م�ه�  حضرت ابراهيم نخعي ،سلف صالحينتابعين و همچنين از يكي از بزرگان     _۳۲+ ٰ  ر� روايت    اهللا� ت�ع�ا��
  : است كه فرمود

و�ُل مَ : َقْن إِبْرَاهِيَم، قَاَل 
َ
ْحَدثُ  اأ

َ
فَقْرَءُونَ  واأ

َ
ِمَاِم وÆََنُوا ال

ْ
َف اإل

ْ
قِرَاءَةَ َخل

ْ
  .ال

ح�م�ه� اهيم نخعي از حضرت ابر :ترجمه ٰ  ر� ـا�� ـاد  را روايت است كه اولين چيز جديدي    اهللا� ت�ع� كه ايج
  . كردند قرائت در پشت امام بود، و صحابة كرام در پشت امام قرائت نمي كردند

ـور   175ص: اخرجه عبد الرزاق كما في الجوهر النقي ـدر المنث : و مصنف ابن ابي شيبه كما في ال

ـنن  37013حديث   19/550: تحقيق عوامهه ب مصنفالو مثله في  6/720 ـديث  4/101: و اعالء الس  ح

  1074 حديث 4/101: اعالء السنن و 37013حديث   19/550: تحقيق محمد عوامهه مصنَّف بو  1074

ـدار   . ده ها روايات و آثار ديگر در اين باره موجود و در كتب حديث مسطور است ـين مق ما بر هم
  . ل بيشتر مي توان به جلد چهارم اعالء السنن مراجعه كردبراي تفصي. بسنده مي كنيم

  

�+ �_�  

  

  ←،مقلدين فرقة غيرمانند شر آخر زمان  فتنه وعصر  اين گمراه نو پيدا شده در بعضي از گروه هاي
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ـد  ،ها فرقة وهابي و فرقة المذهب ،فرقة سلفي ،فرقة اهل حديث و  سورة فاتحه را در پشت امام مي خوانن

 مقتدي«صحيح نيست، بنابرين  در پشت امام، سورة الحمد را نخوانند، نماز شان» مقتديان«اگر  كه گويند مي

   :حديث شريف وارد استوگرنه نماز شان باطل مي باشد، زيرا در ند، نخوابرا در نماز سورة فاتحه بايد  »ها

بِقِرَاءَةِ فَاxَِةِ الِكتَاِب 
�

ةَ إِال
َ

 َصال
َ

       313حديث : شريف ترمذي .ال

اين حديث شريف در ده ها كتب حديث موجود است، ولي در هيچ بايد گفت كه  اوالً در اين باره
ـاالت  داخل در  »نمقتديا«وجود ندارد و افزايش لفظ  »انمقتدي«كتابي لفظ  حديث شريف از اوهام و خي
  مي باشد  گمراهانفاسد اين 

ـام اداء   »انمقتدي«زيرا  نيز بدون الحمد شريف نمي باشد، »انمقتدي«نماز  ثانياً نماز را به اقتداي ام
قرائت  »نمقتديا«مي كنند، و امام نه تنها ساير سوره هاي قرآن را بلكه الحمد شريف را نيز به نمايندگي از 

ـدون   . نيز مي باشد نمي كند، بنابرين قرائت امام، قرائت مقتديا ـه ب درست به همان صورتي كه نماز جمع
ـة  خطبه صحيح نيست، ولي  هيچ مقتدي اي خطبه نمي خواند اما نماز همة آنان صحيح است، زيرا خطب

به همين صورت نماز مقتديان بدون قرائت سورة فاتحه نيز درست  .امام، خطبة تمام مقتديان نيز مي باشد
  . است

ـام را    هو دليل آنكه قرائت امام، قرائت مقتديان نيز هست، اين است كه رسول خدا قرائـت ام
  : در حديث صحيح فرموده اند هقرار داده اند چنانكه آنحضرت »نقتديام«قرائت 

ُ قِرَاءَةٌ 
َ

ـتَهُ � ُ اِمَامٌ فَاِن� قِرَائَ
َ

    .مَْن Vََن �

  . ستهقرائت او نيز ، شقرائت امامهركسي پشت امامي نماز مي خواند،  :ترجمه

 دليلش آن است كه رسول خداحكم اين حديث شريف فقط در مورد امام و منفرد مي باشد و ثالثاً 

در احاديث صحيح ديگر كه در باال درج شد، مقتديان را منع  فرموده اند تا در پشت امام قرائت كنند، و  ه
  . چيزي از قرآن را بخوانند

كنند،  مي عمل شريف حديث  كيبر صورتاً به خيال فاسد خود گرچه  گمراه هاي گروه بنابرين اين
ـرام      هسول خدارديث صحيح احا گر ازدر حقيقت بسياري دياما  ـاير صـحابة ك ـدين و س و خلفاي راش

ل�يْ اهللا�  ان� ْضو� ر�  ْ ع�   .پس پشت مي اندازندترك كرده را قصداً   ْرتْ ع� ْجم� ا�  ��

� اما احناف  ح�م��� ٰ  ر� را هرگز نمي  هحديث شريف رسول خداجز احاديث منسوخه، ترك   اهللا� ت�ع�ا��
� ر�  پسندند، بنابرين احناف ٰ  ح�م���  ←با دقت و باريك بيني بسيار چنان مذهبي را در پيش گرفته اند كه   اهللا� ت�ع�ا��
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�+�_�  

  

  

  

  

                                                                                                         
 عمل كنند، چنانچه ايشان در مورد امام و منفرد بر حديث شريف  بارهبتوانند بر همة احاديث وارده در اين 

َ
 ال

 
�

ةَ إِال
َ

واجب  ندن سورة فاتحه را بر امام و منفرد در همة نمازهاعمل نموده اند و خوا بِقِرَاءَةِ فَاxَِِة الِكتَاِب  َصال
 قرار داده اند، و در مورد مقتديان بر ساير احاديث شريف كه قبالً گذشت عمل كرده اند و مي فرمايند همان

  : ده اندبيان نمو اندربارة مقتدي هگونه كه رسول اهللا

ُ قِرَ 
َ

ـتَهُ � ُ اِمَامٌ فَاِن� قِرَائَ
َ

    .اءَةٌ مَْن Vََن �

  . ستقرائت او نيز ا، شقرائت امامپشت امامي نماز مي خواند، كه هركسي 

به صورتي كه هيچ  هخداو اينگونه باريك بيني و لطافت در جمع معاني احاديث شريفة رسول 
مذهب ز خصوصيات حتي به چشم نيايد، ا هن احاديث سيد كونين و رسول ثقلينتغاير و نازيبائي اي در بي

ي� ر� ابو حنيفه ، نعمان بن ثابت، امام اعظممه و امام االئمه و فقيه سراج االُ � ع��� . مي باشد   ه� ع�نْ اهللا� ض� الْح�ْمد� هللا� و�
   .ذٰل�ك� 

متابعان  جمع ذهب وي بميراند و درالم بر مذهب وي زنده بدارد و بر مخداوند ما را در ميان اهل اس
  .آمين. وي حشر نمايد

�+�_�  
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  }بناء{

  مربوط به شكستن وضو در نمازل مسائ

�+�_�  

مي  ل واجبغسن آ د كه دراشب »حدث اكبر«پيش بيايد، اگر )١(»ثدح«اگر در دوران نماز     
  . شود گردد، نماز فاسد مي

باشد يا بال  يا اختياري مي. ، اين صورت از دو حال خالي نيستاشدب »حدث اصغر«اگر  و    
  . باشد يميا ن باشد ميار انسان دخيل ياخت ،ث يا در سبب آندوع اين حيعني در وق. ارياخت

 ههـ كسي در دوران نماز با صداي بلند با قهق مثالً. گردد گر اختياري است، نماز فاسد ميا
ـ  كند، يا كند، يا قصداً باد خارج يا خود را زخمي ساخته و زخم خونريزي ،بخندد ـر   يشخصـ ثالً م ب

بر در پائين  هناگهان سنگي يا چيز ديگري از بام افتادبه سبب حركت وي، و  رفت باالي بام راه مي
 ها نماز فاسد مي كرد و خون جاري شد، در تمام اين صورت خورده سر او را زخمي يگذار سر نماز

  . استصادر شده  اراده و اختيار انسانبه سبب  ،ة اين افعالزيرا هم ،گردد

   :كل دارداين دو ش ،بود ياختيار غيراگر  و

ـا  ...  امثال آن و ، بيهوشي، يا مرگ امامجنوننادر الوقوع است مثالً حاالت يكي اينكه  و ي
  . مذي و امثال آن ،، مواد غايطادرارخروج باد، كثير الوقوع است مانند 

  . شود الوقوع بود، نماز فاسد مي رپس اگر ناد

اجازت دارد كه  ار ويتخص شرعاً اخآن شبلكه  ،شود الوقوع نبود، نماز فاسد نمي راگر ناد و
    .گويند مي »بناء«را  كارناي .همان نماز خود را تمام نمايد ،ثدح بعد از رفع

                                                 
 شخص ت برل در آن حالغس كه گويند را ميآن ناپاكي  »حدث اكبر«. گويند را مي ناپاكي »حدث«   (١)

      .گرداند گويند كه وضو را بر انسان واجب مي آن ناپاكي را مي »حدث اصغر«و  باشد، واجب مي
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   .اينكار بهتر خواهد بود بخواند،دوباره آن را يعني  ،ولي اگر نماز را اعاده كند

   :نمايديت را رعا بايد چند شرط ذيل ،شودننكه نمازش فاسد آ يارب »بناء« صورت  درو 

  

  
  _اول شرط  +

�+�_�  

  . نكند وضو اداء يرا در حالت ب}قيام و قرائت و سجده ،ركوع ثالًم{ي از اركان نمازهيچ ركن

  

  
  _دوم شرط  +

�+�_�  

ـو   كه براي وضو مي مثالً هنگامي. رفتن اداء نكند ههيچ ركني را در حالت را ـا وض  رود ي

  .ركن نماز است ،يرا خواندن قرآن مجيد، قرآن مجيد را قرائت نكند، زگردد مي رگرفته ب

  

  
  _سوم شرط  +

�+�_�  

عملي را انجام بدهد كه احتراز از و نه چنان  ،چنان عملي را كه منافي نماز است انجام ندهد
  . ممكن باشدآن 

  
  

  _چهارم شرط  +

�+�_�  

  وقت دازةان هود عذري ببدون وج}يعني بعد از آنكه وضويش شكست{بعد از وقوع حدث
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»يك ركن«اداي 
  . كردن حركت كند خاطر وضوه بلكه فوراً ب ،توقف نكند )١(

صفها و ند نمازگذاران بسيار ا مثالً .ي نداردعذري تاخير صورت بگيرد، اين عيببنابر البته اگر 
گذشتن از بين صف ها دشوار حاال  بود و ستهـصف اول نش خود اين شخص نيز دراست و  قضي
  )٢(.شدبا

  
�+ �_�  

  
و تا حد امكان تيزتر  ،كند منفرد بشكند، برايش جايز است تا فوراً وضو نمازگذارِوضوي اگر  :۱مسئله

سخني نگويد و  ين هيچبام بدهد، و در اين ها و مستحبات وضو را انج تمام سنّتولي  ،وضو نمايد
  . جاي دورتري نرود ،اش باشد و اگر آب در نزديكي ،حرفي نزند

  . انجام ندهدرا ري ديگ كارضروري اند، يار سبكه  اتياز آن حركبيشتر اينكه  خالصه

ـين   اگر بخواهد مي ،و بعد از وضو گرفتن تواند بقية نماز خود را در همانجا تمام كند و هم
  . بخواندآنجا جاي قبلي خود رفته بقية نماز خود را ه و اگر بخواهد اجازه دارد ب. كار افضل است

قصداً نماز قبلي را قطع  ،با يك سالم گردانيدن}وبعد از شكستن وض{بهتر اينست كه اما
  . نو بخوانداز سر نماز را  ،گرفتن و بعد از وضو ،كند

حركت  كردن اطر وضوخ هبايد فوراً ب ،قعدة اخير باشد اگرچه در ،امام وضويش شكست اگر و :۲مسئله
ـ  داند كه اليق امامت ميرا بهتر اينست كه شخصي از ميان مقتديان خود  و .كند ـود   ه ب ـاي خ ج

   )٣(.بهتر است »رِكمد«خليفه ساختن }.نماز را ادامه دهداو تا و خليفه بسازد {ايستاده كند

                                                 

  .گفت   بْح�ان� اهللا� س� ان در آن سه بار آن اندازه وقت است كه بتو »يك ركن«مراد از مقدار     (١)

خاطر وضو، و چه ه ها عبور كند، چه در وقت رفتن ب و براي اين شخص جايز است تا از ميان صف    )٢(

   . جاي خود، و چه اين شخص امام باشد يا مقتديه در وقت برگشتن ب

  11/65 :ملخَّص حاشية جديده

   .باشدرا پشت امام خوانده  نماز ،گويند كه از آغاز تا آخر سي را ميك :»مدرِك«    )٣(



+440_ 

»وقسبم« امام،اگر  و
 فهماندب مسبوق را اشارهبه  ،دباش نيز جايز مي كارد، اينگردانرا خليفه ب )١(

   .است نماز باقيماندهچه چيزهاي كه چند ركعت يا 

باقيمانده  مثالً اگر يك ركعت. دكن با انگشت اشاره}به مسبوق{ت نمازركعافهماندن براي 
اگر ركوع  و .اگر دو ركعت باقي مانده با دو انگشت اشاره كند و. با يك انگشت خود اشاره كنداست 

ـاني   دست  ،دهاگر سجده باقي مان. اي خود بگذارددست خود را بر زانوه، باقي مانده ـر پيش خود را ب
 ،دهتالوت باقي مان ةاگر سجد و ،دست خود را بر روي دهان خود بگذارد ،ائت باقياندهاگر قر. بگذارد

ـر روي     .دنهب را بر روي پيشاني و زبان خوددست خود  ـود را ب اگر سجدة سهو بايد كند، دسـت خ
   .بفهماند اسينه نهاده او ر

  . دسازامام او را خليفه ن در غير آن ،تمام اينها در صورتيست كه مسبوق اين اشارات را بفهمد

خود اقتداء  ةباز آمده به خليف ،آنگاه چون امام از وضو فارغ شد، اگر جماعت هنوز باقي است
ايستاده شده اقتداء كرد، در اين  ااگر بعد از فراغت از وضو در همان ج و. شامل جماعت شودده نمو

اي حايل باشد كه مانع صـحت  ا چنان فاصله يچيزي چنان  ،اگر در بين او و آخرين صفصورت 
   .ورنه صحيح خواهد بود ،د، اقتدايش در اين صورت صحيح نيستگرد اقتداء مي

 يئجا همان ام نمايد، چه دردر اين صورت نماز خود را تمبود، اگر جماعت به پايان رسيده  و
  . كه قبالً ايستاده بود يئيا در جا ،كه وضو گرفته است

نيست،  كسي خليفه ساختن هب اين صورت ضرورتي موجود بود، در داگر آب در داخل مسج :۳مسئله
خودش  گرفته برگشت كه وضو هنگامي امام بلكه ،است دو يكسان، هرخليفه بسازد يا نسازدامام چه 

  . بدهد و مقتديان تا اين زمان انتظار بكشندرا دوباره امام شده نماز 
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  دهد، نمي تواند اين جماعت را امامتاكنون خليفه ساخت، جاي خود  كسي را بر اگر امام و :۴مسئله

                                                 
ـد،  آن خوانده شده باز كه بعد از آنكه يك ركعت نماز يا بيشتر را مي گويند كسي  :»مسبوق«    )١( اش

  .در جماعت شريك شودآمده 
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جماعت  گردد، بنابرين اگر مي خود خليفة مقتدي}شركت در جماعت بعد از برگشتن از وضو و{بلكه
   .نماز خود را مانند شخص الحق بخواند بود، امام در اين صورت بقيةبه پايان رسيده 

ـه  ايـ مكسي را از  لكه مقتدياناگر امام شخصي را خليفة خود نساخته بود ب و ـود خليف  ن خ

د، رامامت را ك نيت ده وام ايستاده شساختند، يا اينكه يكي از مقتديان خودش پيش رفته بر جاي ام
ـر   و. آن زمان از مسجد خارج نشده باشدامام تا كه  يالبته به شرط. نيز صحيح است كاراين ـاز  اگ نم

 مقابل ها يا از كه امام از صف در اين صورت تا زمانيخوانند،  غير از مسجد مي يئجماعت را در جا

تره پيشتر نرفته باشدـس.   

ديگري  كس اكنون و گردد مي اسدـصورت ف ، نماز در اينبودو اگر از اين حدود پيشتر رفته 
  . امامت كند}اين نماز را{نمي تواند ،به حيث امام

ـر جماعـت   كند  او نيز فوراً وضو ،اگر مقتدي وضويش شكست :5مسئله و بعد از فراغت از وضو، اگ
 ازان رسيده بود، در اين صورت نمـ هنوز جريان داشت، شريك جماعت شود، و اگر جماعت به پاي

  . كند يلمكخود را به تنهائي ت

رفته نماز بخواند، ليكن اش  مقتدي بايد بر همان جاي قبلي ،اشتاگر جماعت جريان د و
ـورت  نباشد،  ، چيزي مانع اقتداء موجوددن مقتديكر اگر در فاصلة بين امام و جاي وضو در اين ص

   .دونجا ايستاده شارايش جايز است تا در همب

در اين صورت مقتدي اختيار دارد كه به محل قبلي خود  ،اگر جماعت به پايان رسيده بود و
ين دومي بهتر و انماز خود را تمام كند،  ،كند يا در همين محل وضودر آنجا تمام برود و نماز خود را 

   .است

ـا  در اين صورت بر مسبوق الزم اسـ ، بر جاي خود خليفه ساخت مسبوقي را ،اگر امام   :6مسئله ت ت
ـتاده  رِدم ينگاه شخصآنماز كه بر امام باقي بود اداء نموده ...  ركعت چندهر  ك را بر جاي خود ايس

اي قبالً فوت شدة خود ه اداي ركعت شغولمخودش درك سالم بگرداند و اين مسبوق كند تا م
  . گردد

ناگهان ديوانه ، ته بودسمقدار وقت خواندن التحيات نشه كسي در قعدة اخير بعد از آنكه ب اگر :۷مسئله
ـازش در  يا بيهوش شد، ،قصد وضويش شكست يا بال ،يا غسل بر او واجب گرديد ،ـدش ايـن   نم

   .سر بخواندفاسد گرديده است و بايد اين نماز را دوباره از  ها صورت
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 ت علم شيوع يافته احتمال خطا و غلط حتماً ميدقيق اند و امروزه قلّ »ءبنا«ل ئچونكه مسا :۸مسئله

   .دنكن صرف نظر» بناء«رود، بنابرين بهتر است كه از 

  . دنسر نو بخوان زدوباره آن را ا ،كرده نماز را با سالم قطعاگر چنين صورتي پيش آمد، 
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  ل نمازهاي قضائيمسائ

�+�_�  

بدون . فوراً قضاي آن را بخواندبايد يادش آمد ه چون ب ،نمازي از كسي ترك شده باشد اگر  :۱مسئله
  . ستادر قضاي آن گناه  كردن تاخيرعذر 

ـاي  نخواند و خواندن  كسي قضا شده بود و فوراً قضايش را بنابرين اگر نمازي از      آن راقض
قبل از  ليو، به وقت ديگري يا به روز ديگري به تعويق انداختخواهم خواند، بعداً به اين خيال كه 

گناه قضا كردن يكي . دباش گناه مي كرد، در اين صورت مرتكب دو از دنيا وفات وقترسيدن آن 
  . نماز و دوم گناه فوراً نخواندن قضاي آن

.تر قضاي همة آنها را  بخواندرچه زودتا ه بكوشدبايد نماز از كسي قضا شده بود،  اگر چند :۲مسئله
)١( 

                                                 

لٰ ا�  و� : فرمايد مي  أ زيرا اهللا    (١) � ر�ۡي   ة� وق
م
 الص�
ْ
�ك �� ﴿١٤﴾  

  14: طهسورة . يادت آمد بخوانه كه ب قتيو نماز را و :ترجمه

 قَ 
َ

  ِح وْ  رُ ِ�  ال
ْ
 ا�  َل َ�َ  نْ مَ  اِس ا
	  نَ مِ  وَ : اِ� عَ مَ ال

ْ
  رَ ك

ٰ
  ذِ َ�

ْ
 الص	  رِ ك

َ
ِ  دَ عْ نَ  ةِ ال  وَ .. اهَ اغَ يَ سْ ن

	
  ةٌ ي	 تِ قْ وَ  ذٍ ئِ نَ يْ حِ  مُ الال

َ
 وْ ا

 وَ  ةٌ يَ لِ يْ لِ عْ يَ 
ْ
 : ادُ رَ مُ ال

َ
 الص	  مِ قِ ا

ٰ
 ذَ تَ  دَ نْ عِ  وةَ ل

�
 هَ رِ ك

َ
  وْ ا ا

َ
 ذَ تَ  لِ جْ ِال

�
   8/486: روح المعاني .اهَ رِ ك

  : روايت است هاز حضرت رسول خدا  و

 عَ 
َ
َ ن ا  قَ  ه  ِ� ا
	  ِن عَ  4ٍالِ مَ  بِن  ِس ن

َ
 ذَلَِك مَ : ال

	
هَا إِال

َ
ف	ارَةَ ل

َ
 ك

َ
رَهَا، ال

َ
يَُصل إِذَا ذَك

ْ
ةً فَل

َ
قِِم  .ْن نَِ-َ َصال

َ
وَأ

رِي
ْ
ةَ ِ�ِك

َ
ال   .الص	

ي� ر�   حضرت انس بن مالك :ترجمه  هكند كه آنحضرت  روايت مي هاز رسول اهللا   ه� ع�نْ اهللا� ض�

اي جز  آن نماز كفاره. بايد فوراً آن را بخواند يادش آمده فراموش كرد، چون برا كسي كه نمازي  هر: فرمودند

رِي :فرمايد ندارد، زيرا خداوند مي قضا
ْ
ةَ ِ�ِك

َ
ال قِِم الص	

َ
  . يادت آمد، نماز را اداء كنه چون ب ،وَأ

  . روايت كرده استدر صحيح خود  597 حديث 1/84 :حديث باال را امام بخاري

  1858 حديث 7/141 :اعالء السننو 



 

 _444+ 
  . آنها را در يك وقت تكميل كند ةاگر توان دارد همت نموده قضاي هم

ـر   ضرورر كااين ي نيست كه قضاي ظهر را در وقت ظهر و قضاي عصر را در وقـت عص
  . بايد بخواند

ـد  اين صورت نيز بكو در ،ا چند سال از كسي قضا شده باشدياگر نمازهاي چند ماه  ـ ش ا ت
مثالً سعي كند تا قضاي دو دو نماز يا . كه امكان دارد هرچه زودتر قضاي آنها را تكميل نمايد يئجا

  . چهار چهار نماز را در يك وقت بخواند

ـاز را در يـك    ، درتوان آن را نداشتاي  علت مجبوريه اگر ب اين صورت قضاي يك نم
  . تر استكمگرچه درجة آن  ،استاينكار نيز درست  .وقت بخواند

وضو  تواند ت ميكه شخص فرصت داش هر وقتي. ني ندارديخواندن نماز قضائي وقت مع   :۳مسئله
  . فقط متوجه باشد كه در اوقات مكروه نماز نخواند .نموده نماز قضايي را بخواند
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ه گرچـ ، يا است از او قضا شده و نماز ديگري از او قضا نشده كسي كه فقط يك نمازش  :۴مسئله
 ئيخوانده است و حاال قضارا همة آنها  ليكن او قضايبود از او قضا شده  هاي ديگري نيز قبالًنماز

نماز را بخواند و سپس او در اين صورت اوالً قضاي آن  ،همين يك نماز بر دوشش باقي مي باشد
  .بخواند را}حاضر وقت{ادائي نماز

  }.ندمي گوي »صاحب ترتيب« و اين شخص را در اصطالح،{

نخواهد  درست اش يائاداز نم را خواند،}حاضر{وقت يئادا ي، نمازئخواندن قضا بدون اگر و
.را دوباره اعاده كند ادائينماز قضائي را اوالً بخواند و آنگاه نماز . بود

)١(   

ـاز   البته اگر آن نماز قضائي از يادش رفته بود و خواندن آن را فراموش كرده بود، و حاال نم
  يادشه ائي بـاز قضـاكنون به محض اينكه نم. باشد ش صحيح مياخواند، نماز ادائي اول ادائي را 

                                                 
ـه در   قضائي آن نماز است كه بعد از گذر وقتش خوانده مي نماز    (١) شود و نماز ادائي آن نماز است ك

  . شود وقتش خوانده مي



 

 _445+ 
  . نماز ادائي اين وقت را تكرار نكند ،آمد فقط همان قضائي را بخواند

نماز قضائي را بخواند، وقتي براي خواندن  نخستاگر وقت نماز چنان تنگ است كه اگر   :5مسئله
ـداً اين وقت را بخواند و  )١(يي ماند، در اين صورت اول نماز ادائوقت باقي نماين ادائي نماز  ـاز   بع نم

  .قضائي را بخواند
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عهدة  از قضائي ديگري براز كسي قضا شده و جز آنها هيچ نم چهار يا پنج نماز ،سه ،دو اگر : 6مسئله
قضا  گراقضا نشده و يا  حال هيچ نمازشه كه او بالغ گرديده تا ب از زماني او واجب نمي باشد، يعني

اين  ه او قضايك اين صورت تا هنگامي دراكنون خوانده است، قضاي همة آنها را او شده ليكن هم 
  . برايش جايز نيست كه نماز ادائي وقت را بخواند پنج نماز را نخوانده،

ازي را همان نمـ نخست بايد قضائي اين پنج وقت را بخواند،  هايو چون خواست تا نماز
همان  اآنها را ب... چهارمي وومي س سپس سپس دومي و. قضا شده است واند كه اول از همه از ابخو

  . اندترتيبي بخواند كه از وي قضا شده 

 ،رعصـ  ،ظهر ،از صبحمرا نخوانده و پنج ن هاي يك شبانه روزكسي نمازطور مثال اگر ه ب
باز نماز ظهر، باز نماز عصر، باز نماز  ،حنماز صببايد قضائي او اول  ،مغرب و عشاء از او قضا شده است

  . مغرب و آنگاه نماز عشاء را به ترتيب مذكوره بخواند

نخواند بلكه قضاي نماز ظهر يا عصر يا نماز ديگري نخست ح را باگر او قضاي نماز ص و
  . همه را دوباره از سر بخواندبايد . ارش جايز نمي باشد، اينكرا اول خواند
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  وقتهاي ادائي  ، در اين صورت خواندن نمازاز كسي قضا شد}يا بيشتر{اگر شش نماز و  :۷مسئله

                                                 
     2/35: جديده ةحاشي. هاي آن مراد از نماز ادائي در باال فرض و واجب آن نماز است، نه سنت    )١(
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  . نيز برايش جايز است ون خواندن قضاي آن شش نمازبد

ـا  حاال بر او واجب نيس ،چون خواست كه قضاي آن شش نماز را بخواند و نخسـت  ت ت
بخواند  دام را كه بخواهد اولككه هر دبخواند بلكه اختيار داركه اول از همه قضا شده  نمازي را همان
خواندن  . استاي او جايز بر خواندن قضا هر دو صورت حاال .ام را كه بخواهد در آخر بخواندكد و هر

  . باشد بر او واجب نمي ترتيب، اب نمازهاي قضائي

ـود دو سه ماه قبل يا دو سه سال قبل از كسي قضا شده  ،يا بيشتر از آن اگر شش نماز  :۸مسئله و  ب
ديگري  هيچ نماز نده وود را هميشه خواليكن ساير نمازهاي خ ،است را نخوانده او تا هنوز قضاي آنها

گرديد  يك نمازش قضا ،نيالطو مدت اين همه شتو اكنون بعد از گذ قضا نشده است از او تا حاال
اين  خواندن بدون ،نماز ادائي وقتخواندن  در اين صورت نيز ترتيب بر اين شخص واجب نيست و

  . دباش مينماز قضائي برايش جايز 

ي ئبرين خواندن نمازهاي قضاعهدة كسي بود و بنا بريشتر از آن بقضاي شش نماز يا اگر   :۹مسئله
ـد و   ،بر او واجب نبودبه ترتيب  ليكن او تمام اين نمازهاي قضائي را يكي يكي يا دو دو نموده خوان

ـدن  ، حاال اگر يك تااو باقي نمانده است عهدةي هيچ نمازي بر قضا  پنج نماز از او قضا شوند، خوان
تا نمازهاي  يستد و بدون خواندن قضاي آنها جايز نيگردي آنها به ترتيب بر او واجب خواهد ئقضا

  . ادائي را بخواند

 زگردد و خواندن نما ساقط ميباز ترتيب در اين صورت  ،اگر شش نماز از او قضا شودالبته 
  . ن شش نماز جايز خواهد بودآ حتي بدون تكميل قضاي ،ادائي

ـد   اگر نمازهاي زيادي از  : ۱۰مسئله ـا را خوان و  كسي قضا شده بود و او اندك اندك قضاي همة آنه
ـ  نماز پنجيا ين صورت خواندن اين چهار ا در است، مانده حاال فقط قضاي چهار يا پنج نماز باقي  اب

  .آنها را بخواند ،كه بخواهد صورتي هره باختيار دارد تا شخص  كه اينباشد، بل ترتيب واجب نمي
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ـر او واجـب   اگر از  :۱۱مسئله  كسي فقط نماز وتر قضا شد و جز نماز وتر، قضاي هيچ نماز ديگري ب

  .باشد صحيح نميبرايش اين صورت خواندن نماز صبح بدون خواندن نماز وتر  نيست، در
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ـا  وتر را نخواند بلكه قضاي ياد داشتن قضاي وتر، بازهم ه ود بو اگر اين شخص با وج تنه

نماز صبح را خواند، در اين صورت بعد از آنكه نماز وتر را قضائي خواند، بايد نماز صبح را دوباره از سر 
  . بخواند

برخاسته وضو  را خوانده خوابيد، سپس در وقت تهجد}فتنخُ{كسي تنها نماز عشاء اگر  :۱۲مسئله
بـي   يادش آمد كه نماز عشاء را سهواًه ده نماز تهجد و وتر را خواند، آنگاه بعد از آنكه صبح شد بنمو

  .  نماز وتر را اعاده نكند. اين صورت فقط نماز عشاء را قضائي بخواند و بس وضو خوانده بود، در

سنت  ازهاينم. بس وند وش فقط نمازهاي فرض و وتر، اگر قضا شوند قضائي خوانده مي  :۱۳مسئله
  .قضائي ندارند

 در ايـن  خواند، مي قضاي آن را قبل از زوال آفتاب وقضا شد، كسي  ازالبته اگر نماز صبح 

ـد  و اگر قضاي آن را بعد از زوال مي. صورت سنت و فرض صبح را قضائي بخواند فقـط دو   ،خوان
   .ركعت فرض را قضائي بخواند

دو ركعت فرض را خواند  و شخص ناچار فقطبود نده كم باقيمااگر وقت نماز صبح خيلي   :۱۴مسئله
ـوع  ست كه قضاي اين سنت را بعا در اين صورت بهتر اين. كردو سنت را ترك  ـاب  د از طل  وآفت
  . قبل از زوال بخواندرا اما بايد آن . بخواند نآخوب باال آمدن 

ر عمرش از او قضا ي كه در سراسها مازن تمامخواندن  ،توبه كرد ياگر شخص بي نماز  :15مسئله
ـدن آ  ،بلكه از توبه ،شود توبه معاف نميبا اصل نماز . باشد او واجب مي بر ستشده ا ن گناه نخوان

  . گردد معاف مي

  . شود باز گناهكار مي ،نخواند قضاي آنها را اكنون اگر
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 شمرگ وقت كه بود را نخوانده كسي قضا شد و او هنوز قضاي آنها ي از نمازهايدداتعاگر   :16مسئله
هاي قضا نماز از طرف تا، وصيت كند دنرسيد، در اين صورت بر او واجب است تا پيش از مر سر

  . كند گناهكار خواهد بودنشده اش فديه بدهند، اگر اين وصيت را 

  . انشاء اهللا ،خواهند آمد »ومـالص كتاب«ل فدية روزه در ئهمراه مساه ل فدية نماز بئمسا و
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ـري    اگر .آن را به جماعت بخوانند ها مي توانندنآاگر نمازي از چند نفر قضا شد،  :۱۷مسئله ـاز جه نم
ـداي   آن را با ،باشد هفيخُبا قرائت  اگر نمازِ و. خوانندبقرائت را در آن با صداي بلند  ،باشد ـه و  ص خُفي

    .بخوانندآهسته 

لكة  و هو خوابيد و بعد از طلوع صبح بيدار شدرا خواند }فتنخُ{اگر پسر نابالغي نماز عشاء :۱۸مسئله
ـ  كه عالمت آنست كه او ـ مني را مشاهده كرد  قول راجح ايندر اين صورت  احتالم كرده است 

  . بخواند}قضائي{ست كه نماز عشاء را دوبارها

ـد   و اگر قبل از طلوع صبح بيدار شد و اثر مني را مشاهده كرد، در اين صورت باالتفاق باي
  . عشاء را قضائي بخواندنماز 
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  سهو ةل سجدمسائ

�+�_�  

در اين صورت سجدة سهو  ،دردر نماز فراموش ك از واجبات نماز را چند تايا  كسي يكاگر   :۱مسئله
  . گردد بر وي واجب مي

ـدا نااگر سجدة سهو را  و. صحيح خواهد بود، نمازش سجدة سهو را انجام داد اگر    ،دجام ن
  . دوباره از سر بخواندنماز را بايد 

فراموشي ترك كرد، در اين صورت نماز ه اگر كسي اداي يكي از فرايض نماز را در نماز ب  :۲مسئله
  . خواندباز سر بايد بلكه نماز را  ،صحيح نمي گرددسهو ة از سجد

ـ  هخواند فقط التحيات رانماز آخر  قعدةطريقة اداي سجدة سهو اينست كه شخص در   :۳مسئله ه ب
ه درود شريف و دعا را خوانده ب ،نشسته التحيات و آنگاه ايددو سجده نم سالم داده} راست{طرف

  .دو طرف سالم بگرداند و نماز را تمام كندهر 

هم سجدة سهو در انجام داد، باز فراموشي قبل از سالم دادن، سجدة سهو راه كسي ب اگر :۴مسئله
  . باشد اداء شده است و نمازش صحيح مينيز اين صورت 

واجب  او بر صورت ردوو در هسجده نمود، سجدة سه ركوع يا سه دو اموشياز فركسي  اگر  :5مسئله
  .گردد مي

فقط سوره اي را خواند و بس،  در نماز فراموش كرد و شريف را خواندن الحمدكسي  اگر  :6مسئله
  . گردد يا اينكه اول سوره را خوانده آنگاه الحمد شريف را خواند، سجدة سهو بر او واجب مي

الحمد شريف فراموش  همراه با سوره اي را نخواندنماز فرض،  يدر دو ركعت اول كسي اگر :7مسئله
  . يز بنمايدن، در اين صورت سوره را در دو ركعت بعدي فرض بخواند و همچنين سجدة سهو كرد

ـراه الحمـ  سوره اي را از يادش رفت كه در دو ركعت بعدي هم اگر اين و ـريف ـبه هم  د ش

ـوره اي را  يادش آمد كه به همراه الحمده ماز در وقت التحيات خواندن بدر آخر نو آنگاه بخواند  ، س
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ـد  در اين صورت بازهم  ،دو ركعت نماز يا در يك ركعت آن نخوانده است در هر ـهو كن  ،سجدة س

  . صحيح خواهد گرديد شنماز

. ستا واجب ،نفل سنت و هايتمام ركعات نماز شريف در همراه الحمد به خواندن سوره اي  :۸مسئله

ـهو  ، كسي خواندن سوره را در يكي از ركعات سنت و نفل فراموش كرد اگربنابرين  بايد سجدة س
  . نمايد
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 ر اين، و دفكر افتاد كه كدام سوره را بخوانم بهر نماز دالحمد شريف بعد خواندن كسي اگر   :۹مسئله

بْح�ان� توان سه بار  فكر و خيال آنقدر وقت گذشت كه مي ، در اين صورت سجدة آن گفت در  اهللا
   س�
  . باشد سهو بر او واجب مي

ركعت  آيا چهار كه به شك افتاد ،شريف و درود التحيات بعد از خواندن آخر نماز كسي در اگر   :۱۰مسئله
اي به اندازه اش خاموش ماند و اين فكر و خاموشي  ،خوانده يا سه ركعت، و در همين فكر و خيال

بْح�ان� توان سه بار  قت ميقدر وآن ام كرد كه دردو ر ركعـت  يادش آمد كه چهاه ، آنگاه بفتگ  اهللا
   س�
  . باشد بر او واجب مي ، در اين صورت نيز سجدة سهونماز خوانده است

فكر  جاي رفتن به ركوع بهه فراموشي ب ازخوانده آنگاه  شريف و سوره را كسي الحمد اگر   :۱۱مسئله
بْح�ان� توان سه بار  آن اندازه وقت گذشت كه مي ،اين فكر كردن فرو رفت و در آنگاه  و ،گفت  اهللا
  س�
  . گردد در اين صورت نيز سجدة سهو بر او واجب مي ،به ركوع رفت

ان در بين خواندن خاموش خواند و ناگه مي الحمد يا سوره راسي به همين ترتيب اگر ك  :۱۲مسئله
مذكور باال طول كشيد، يا اينكه چون براي  ةه اندازباين فكرش  فكر چيزي فرو رفت وه گرديد و ب

رفت  فرو فكره ب شروع نكرد بلكه التحيات راخواندن فوراً  ،تسالتحيات نش دوم يا چهارم براي ركعت
فكري  هب ايستاده شد تهركوع برخاس چون ازاينكه  يا و ،كشيد مذكور باال طول ةاين فكرش به انداز و

ـدازة   كردنش و اين فكر ،فكر چيزي فرو رفته سجده نشست ب چون در بين دو يا ،فرو رفت به ان
  .گردد مي ها سجدة سهو بر او واجب صورت در تمام اين ،در باال طول كشيده مذكور
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 تاخير يا فكر كردنفراموشي ه ب از اركان نماز يكسي در انجام دادن يك خالصه اينكه اگر

  . شود د، سجدة سهو بر او واجب ميكر
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چه قضائي،  و}وقت حاضر{هاي سه ركعتي يا چهار ركعتي فرض، چه نماز ادائيدر نماز  :۱۳مسئله
چون كسي بعد از اداي دو ركعت،  ،و همچنين در چهار ركعت سنت قبل از نماز ظهر ،نماز وتردر و 

واجب  او سهو بر جدةس اين صورت نيز حيات را خواند، درت، اگر دو بار التنشسالتحيات خواندن براي 
.شود مي

 )١(
    

دٍ  تنها اينقدر درود شريف حتي فراموشيه التحيات بخواندن اگر بعد از  ٰ� م�حم�� ل� ع� �� ص�     ا�لل�ٰ��

 مي واجب او سهو بر بازهم سجدة يادش آمد فوراً ايستاده شد، هرا خواند و آنگاه چون ب يا بيشتر از آن

  .دشة سهو واجب نخواهد سجد ،خواندرا اگر كمتر از آن مقدار  و. گردد

ركعت  بعد از دوكسي  ، اگرچهار ركعتي نذري در نماز در نماز نفلي چهار ركعتي و همچنين  :۱۴مسئله
هاي ، زيرا درود شريف خواندن در نمازستاجايز  شراكنيته التحيات و درود شريف را بخواند، اسنش

  . سجدة سهو را واجب نمي سازد ،نفل و نذر

  . گردد سجدة سهو واجب مي ،بار درود شريف را بخواند دو ،ز نفل يا نذردر نماالبته اگر 

ـا  ه التحيات نشست ليكن بخواندن سي براي ك اگر  :15مسئله جاي التحيات چيز ديگري را خواند ي
  . باشد اين صورت سجدة سهو بر او واجب ميالحمد را خواند، در 
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بْح�ان�ك�  ، بجايكسي بعد از نيت بستن نماز اگر  :16مسئله � ا  س� � ـد، سـجدة   دعاي قنوت را   لل�ٰ�� خوان
  . سهو بر او واجب نمي گردد

                                                 
     2/38  :ديدهجحاشية  .جمعه نيز مانند باالست حكم چهار ركعت سنت قبل از نماز براي مردان    (١)
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التحيات يا  ،بجاي الحمد شريفاگر به همين ترتيب در ركعت سوم يا چهارم نماز فرض، 

  .دگردچيز ديگري را خواند، بازهم سجدة سهو واجب نمي 
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 بنشيند عتي يا چهار ركعتي فراموش كرد كه بعد از دو ركعتخوان در نماز سه رك اگر نماز  :۱۷مسئله

نشستن  به حالت اال اگر بدنشح پس ،آمد يادشه كه نشستن ب شد سوم ايستاده مي ركعت ايو بر
ـر او  خوانده نزديكتر است، بنشيند و التحيات را واجـب   ايستاده شود و سجدة سهو در اين صورت ب

  .نخواهد بود

ـار ركعـت را    نزديكتر بود، اكنون ننشيند بلكه ايستاده هر نتادحالت ايسه قامتش باگر  چه
  . باشد و در اين صورت سجدة سهو بر او واجب مي ،دنخوانده بعد از ركعت آخر بنشي

ـورت  ، دوباره بنشيند و التحيات راكعت دوماگر بعد ايستادن از ر و هـم   ،بخواند، در اين ص
  . گردد مي واجب هم سجدة سهو بر او شود و گناهكار مي

وش كرد كه بعد از ركعت چهارم در قعده بنشيند و چون براي ركعت مخوان فرا اگر نماز  :۱۸مسئله
شستن نزديكتر است، در نحالت نش به يادش آمد، اكنون اگر بده نشستن ب ،شد پنجم ايستاده مي

 سجدة سهو و ،عا را خوانده سالم بگرداندد اين صورت در قعده بنشيند و التحيات و دورد شريف و

  .نكند

ـده  اگر الحمد و سوره را حتي هم بنشيند، بلكه اگر مستقيم ايستاده شده است باز و نيز خوان
  . التحيات را خوانده سجدة سهو نمايد هم حاال در قعده بنشيند و، بازنيز كرده باشد باشد و يا ركوع را

و لذا سجدة ركعت  ش نيامدنشستن در قعده بياد همالبته اگر حتي بعد از انجام دادن ركوع 
ركعت  نماز را شش ت بيفزايد وركع ركعت ديگر به اين پنج يك صورتاين  داد، در پنجم را نيز انجام

دوباره بايد چهار ركعت فرض را . اين نماز نفل محسوب خواهد شد. سجدة سهو نيز ننمايدو  بخواند
   .از سر بخواند

 گردانيد، در يا در ركعت پنجم سالم ،نكرد آن پنج ركعت اضافه اگر يك ركعت ديگر بر و

  چهار{ ،رود مي هدر يك ركعت آن به شود و ميت چهار ركعت اين نماز نفل محسوب اين صور
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   } .ركعت فرض را بايد دوباره از سر بخواند

ـ سته التحيات را خواند و آخوان بعد از اداي چهار ركعت نماز در قعده نش اگر نماز و  :۱۹مسئله ه نگاه ب
هر وقتي كه متوجه  ،تا قبل از سجده، در اين صورت خاطر ركعت ديگري ايستاده شده راموشي بف

ـ سهو خود گرديد فوراً به قعده بنشيند و اكنون التحيات را نخواند بلكه فوراً س  د و سـجدة الم بگردان

   .سهو كند

 يـك  اگر سجدة ركعت پنجم را انجام داده بود كه متوجه سهو خود شد، در اين صورت و

ـوب   ركعت ديگر بر اين نماز اضافه نموده آن را شش ركعت بخواند، چهار ركعت آن فرض محس
  . بنمايد جدة سهو نيزس و بعد از ركعت ششم،. خواهد شد و دو ركعت آن نفل

ـورت   نماز ايناگر  و خوان در ركعت پنجم سالم داده سجدة سهو را انجام داد، در اين ص
ولي بازهم چهار ركعت اين نماز فرض شمرده خواهد شد و يك  ،ده استشب مرتككار زشتي را 

  . رود ميركعت آن به هدر 

بعد از دو ركعت بنشيند، در  كهخواند و فراموش كرد  كسي چهار ركعت نماز نفل مي اگر   :۲۰مسئله
ـد  يادش آمد ه كه ب هر زماني ،انجام نداده كه سجدة ركعت سوم را اين صورت تا وقتي ـوراً در  باي ف

  . ده بنشيندقع

 هر ولي سجدة سهو در ،هم درست است، نماز بازاگر سجدة ركعت سوم را نيز انجام داد و

  .گردد واجب ميبر او دو صورت 

  
�+ �_�  

  
گونه  اين اگر ،يا چهار ركعتاست سي در نماز به شك افتاد كه آيا سه ركعت خوانده ك اگر  :۲۱مسئله

ـورت    ،افتادن را ندارد به شك عادتچنين و  دهد شك احياناً برايش رخ مي ـاز را  او در ايـن ص نم
  . دوباره از سر بخواند

ـه   گردآيد، پس بن ميو اكثر چنين شكي برايش پيش اگر عادت شك كردن را دارد  و ك
يك  صورت نـاي ، درهنداركعت خو كه سه اينستگمان غالبش  اگر. كدام جانب مايلتر است به دلش
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ـار   و. واجب نمي باشد بر اويز ركعت ديگر بخواند و سجدة سهو ن اگر گمان غالبش اينست كه چه

  . نخواند و سجدة سهو نيز ننمايده، در اين صورت يك ركعت ديگر را ركعت نماز خواند

رود  ميركعت طرف سه ه ز شكش رفع نشد و گمانش نه بني شسنجغور و اگر بعد از  و
ركعت  يك ت بداند وعده شده را سه ركعداد ركعات خوانت، در اين صورت ركعت طرف چهاره بنه و 

ـارم    و آنگ ليكن بعد از ركعت سوم بنشيند و التحيات را بخواند. ديگر نيز بخواند ـراي ركعـت چه اه ب
  . برخيزد و ركعت چهارم را خوانده سجدة سهو را نيز انجام بدهد

حكم آن  ،وم آنه آيا اين ركعت اول نماز است يا ركعت دكخوان به شك افتاد  اگر نماز  :۲۲مسئله
اين  را ندارد، درادن عادت به شك افت آيد و رايش پيش ميشك احياناً ب نيز مانند باالست كه اگر اين

كه جانبي  صورت هر در اين ،اكثر اوقات به شك مي افتد اگر و .از را دوباره از سر بخواندـنم صورت
  . ختيار نمايداهمان را  ،بيشتر مايل به آن است گمانش

اين  تر نيست، درـدلش به هيچ طرفي مايل گمانش مساوي باشند و ر دو جانب دراگر ه و
ـد سين ركعت اول نيز در قعده نشمليكن در ه ،دنرا يك ركعت بدا صورت آن  ،ته التحيات را بخوان

و در ركعت دوم نيز نشسته التحيات را بخواند و همچنين در ركعت . زيرا شايد اين ركعت دوم باشد
را زي ،سپس ركعت سوم را خوانده باز بنشيند. سورة ديگري را نيز بخواند ،شريف الحمددوم به همراه 

ـاه   نيز را سجدة سهو هخواندنگاه ركعت چهارم را آو . چهارم باشدشايد اين ركعت  انجام بدهد و آنگ
   .سالم بگرداند

م آن نيز كح ،سومركعت  خوان به شك افتاد كه آيا اين ركعت دوم نماز است يا اگر نماز  :۲۳مسئله
ـد از     دو جانب در گمانش مساوي مي است كه اگر هر روبه ترتيب مذك ـورت بع باشد، در ايـن ص

ـرا  ،خوانده باز بنشيند راتحيات را بخواند و سپس ركعت سوم ركعت دوم بنشيند و ال ـايد ايـن    زي ش
ـپس  و سجدة سهو را  هخواندچهارم باشد و سپس ركعت چهارم را ركعت  ـد و س سـالم   نيز بنماي
  . بگرداند

چهار  ت خوانده ام ياركع ام كرد به شك افتاد كه آيا سهكسي بعد از آنكه نمازش را تم اگر  :۲۴مسئله
  . استنماز صحيح . ركعت، اين شك اعتباري ندارد

ركعت  ايستاده شده يك صورت اين يادش آمد كه واقعاً سه ركعت خوانده ام، دره البته اگر ب
  . دة سهو نيز كندد و سجنديگر نيز بخوا



 

 _455+ 
 بعد از ختم نماز حرف زده بود يا چنان كاري را انجام داده بود كه نماز را مي شكند، در اگر و

  . اين صورت نماز را دوباره از سر بخواند

 انندم م آن نيزافتاد، حكمذكور شك ه كسي بعد از خواندن التحيات ب به همين ترتيب اگر

  .دد، شك اعتباري نداريادش نيايه بواقعاً باالست كه تا 

تردد  ـاكسي در اين صورت احتياطاً نماز را دوباره از سر بخواند خوبتر خواهد بود ت ليكن اگر
  .شكي باقي نماند دل دور گردد و

  

�+ �_�  

  

 درسازد،  واجب مي كدام سجدة سهو رااگر در يك نماز چندين بار اعمالي رخ داد كه هر  :25مسئله
نمي  سهوسجدة  در يك نماز دوزيرا  ،كند همة آنها كفايت ميبراي و اين صورت يك سجدة سه

  . توان كرد

واجب  ه سجدة سهو راب شد ككاري را مرتكچنان بعد از انجام سجدة سهو،  كسي اگر  :26مسئله
  . سجدة سهو نكند دوم براي بار. اول برايش كافي خواهد بود گرداند، همان سجدة سهوِ مي

لي و ،ر او واجب ساختسهو را ب ي رخ داد كه سجدةعمل دوران نماز چناني در كس از اگر  :۲۷مسئله
ته است و سنش طرف سالم داد، ليكن هنوز در همان جا سجدة سهو را فراموش كرد و به هر دواو 

ده ش چنان كاري مرتكبو نه  ،نه با كسي حرف زده ،سينه اش هنوز از سمت قبله منحرف نشده
  . سهو را انجام بدهد سجدة حاالاين صورت  شكند، در كه نماز را مي

ـه اي  درود شريف و ،كلمة شريفاگر در همانجا نشسته حتي  ـا  {غيره وظيف را  }ورديي
  . اكنون سجدة سهو كند، نمازش صحيح خواهد بود ،هم حرجي نداردخوانده برود، باز

رف سالم داد و نيتش ولي او قصداً به هردو ط ،خواني واجب بود اگر سجدة سهو بر نماز  :۲۸مسئله
ـاز را  د كه نناو سر نز كه چنان كاري از هم تا هنگامي، بازكنم نمي واين بود كه سجدة سه مـي  م

  . دارد سجدة سهو نمايد جازهاشكند، 

خواند و به فراموشي بعد از اداي دو ركعت  كسي نماز چهار ركعتي يا سه ركعتي را مي اگر  :۲۹مسئله
  يحـازش صحـنم{.كند دة سهوـوده سجـنماز را تكميل نم يزد وبرخسالم داد، در اين صورت نيز 
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  . }خواهد بود

  . بخواند شكند، نماز را دوباره يكاري از او سر زد كه نماز را م سالم دادن، چنان بعد از اگر البته
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، اينكار فراموشي در ركعت اول يا ركعت دوم نماز وتر، دعاي قنوت را خوانده ب كسي اگر   :۳۰مسئله
  . كند سجدة سهو ،و در آخر نماز بخواندباز دعاي قنوت را در ركعت سوم . اعتباري ندارد

  خوانم يا ركعت دوم است كه مي خوان در نماز وتر به شك افتاد كه اين ركعت اگر نماز  :۳۱مسئله

ـورت   ادو در گمانش مساوي  ، و دلش به هيچ طرف مايلتر نيست بلكه هرسوم ست، در ايـن ص
شده  ايستاده ،بعد از خواندن التحيات هتسنش هدر قعد سپس در همين ركعت بخواند ودعاي قنوت را 

  . سهو نمايددر آخر نماز سجدة  و در اين ركعت نيز دعاي قنوت را بخواند و ،يك ركعت ديگر بخواند

بْح�ان�ك� فراموشي در نماز وتر ه كسي ب اگر  :۳۲مسئله � ا  س� �  اي قنوت خواند و آنگاهعجاي ده را ب   لل�ٰ��

  . دگرد اين صورت سجدة سهو واجب نمي د دوباره دعاي قنوت را خواند، درآميادش ه چون ب

ماً يخواندن دعاي قنوت را در نماز وتر فراموش كرد و سوره را تمام كرده مستق كسي اگر  :۳۳مسئله
  . باشد به ركوع رفت، در اين صورت سجدة سهو واجب مي
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سجدة سهو . بي نداردـاينكار عي ،شريف، دو يا سه سوره را خواند كسي بعد از الحمد اگر  :۳۴مسئله
  . واجب نمي گردد

ـد،    يركعت يا يك ركعت آخر كسي در دو اگر  :۳5مسئله ـز بخوان نمازهاي فرض، سوره اي را ني
  . اينكار سجدة سهو را واجب نمي سازد

بْح�ان�ك� خواندن كسي  اگر  :36مسئله � ا  س� � ـوع      لل�ٰ�� ـْبح�ان� را در شروع نماز فراموش كرد، يا در رك  س�
 � �� ْبح�ان� ، يا در سجده نگفت الْع�ظ
ْيمْ  ر� ي� ر�  س� 
ع�  اهللا�  ، يا گفتننگفت   األْع�ٰ  ب�ـ 
م د�   س� 
ْن ح�م بعد    ه� ل
م�
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ـاي هاي خود را در هنگام نيت نماز  دست}زني{شدن از ركوع از يادش رفت، يا از باال  تا شانه ه

 }قعدة آخر{نشست ركعت آخري نماز دركسي  بلند نكرد، يا }يا مردي تا نرمة گوش خود{ خود

  . نمي باشد واجب تمام اين صورتها سجدة سهو درود شريف يا دعا را نخواند و فقط سالم داد و بس، در

شريف  الحمدكه  كرد وشرامف ركعت اخير نمازهاي فرض دو ركعت يا يك در كسي اگر  :۳۷مسئله
ب صورت نيز واجـ  اين در سجدة سهو ،آنگاه به ركوع رفت )١(بلكه خاموش ايستاده شده ،بخواند را

  . نمي گردد
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ـا را  كسي سازد، اگر  آنها سجدة سهو را واجب ميسهوي كه ارتكاب  اموري   :۳۸مسئله ـداً  آنه قص
  .بخوانداز سر نماز را بايد  بلكه او، انجام داد، در اين صورت سجدة سهو واجب نمي شود

  . نمي باشدش صحيح هم نمازباز ،اگر سجدة سهو نيز بنمايد و

فراموشي ترك ه كسي آنها را ب اگر ،»واجب«نه  اند و »ضفر«كه در نماز نه  و آن اموري
  .باشد و سجدة سهو نيز واجب نمي شود صحيح مي شنماز ،كند

  

  

  

  

  سجدة سهوك مسئلة ديگر ي

�+�_�  

ـود }هفيخُ{كه بايد با صداي آهسته گر امام يا منفرد در نمازيا :۱مسئله ـد    ،خوانده ش ـداي بلن ـا ص  ب

  امام با صداي آهسته قرائت، كه بايد با صداي بلند خوانده شود يئهادر نمازقرائت كند، يا  }جهري{

                                                 

ـبْح�ان� يعني به اندازة سه بار     )١( گفتن خاموش ايستاده ماند، واگر از اين مقدار كمتر ايستاده  اهللا�  س	

  2/41 :حاشية جديده. وده دوباره آن را بايد از سر بخواندماند، نمازش صحيح نب
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  )٢(.گردد ها الزم مي سجدة سهو در اين صورت )١(،كند

ـ   ،شود داي آهسته خوانده ميكه با ص نمازهاي البته اگر در          ـدكي از ق ـا  مقدار بسيار ان رآن را ب
را با صداي  مثالً دو سه كلمهبراي صحت نماز كافي نيست، آن مقدار قرائت كند كه  صداي بلند

ـد، سـجدة  را در نمازهاي جهري با صداي آهس هبخواند، و يا همين مقدار دو سه كلم بلند  ته بخوان

  .باشد و همين اصح مي .دگرد سهو در اين صورت واجب نمي
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     11/69: حاشية جديده. و سجدة سهو در اين صورت قضيه بر منفرد واجب نمي باشد     )١(
  . قرائت شود هفيدر نماز ظهر و عصر بايد با صداي آهسته يعني خُ    ) ٢(

ـار   دكنعني جهري قرائت در نماز مغرب و عشاء و صبح بايد با صداي بلند يامام و  و مقتدي مخت

   .در اين سه نماز با صداي خُفيه يا با صداي بلند قرائت كنداست كه 
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  تالوتة ل سجدئمسا

�+�_�  

.باشد در قرآن شريف چهارده سجدة تالوت مي  :۱مسئله
)١(

   

سجده  ،تآي آن خواندن از، دهش نوشته »سجده« كه در حاشية قرآن مجيد لفظ در هر جائي
  . گويند مي »سجدة تالوت« و اين سجده را. شود ن واجب ميدكر

  :طريقة اداي سجدة تالوت اينست كه  :۲مسئله

ْ ا�   هللا� ا� ص شخ ْ ا�   هللا� ا�  گفته به سجده برود، و در وقت  كْري� هاي خود را باال  گفتن دست  ْكـري�

بْح�ان� اقل سه بار در سجده  آنگاه حد ،ننمايد ي� األْع�ٰ ر�  س� ْ ا�   هللا� ا� گفته باز   ب�ـ� ـر  بگويد و از سجده  كْري�  ب

  . گردد سجدة تالوت اداء مي. خيزد

ْ ا�   هللا� ا� كه شخص ايستاده  خوبتر اينست  : ۳مسئله ْ ا�   هللا� ا� بگويد و سپس به سجده برود و باز   كْري�   كْري�

  . گفته از سجده برخاسته ايستاده شود

ْ ا�   هللا� ا� كسي نشسته  اگر و ْ ا�   هللا� ا� بگويد و به سجده برود و باز   كْري� برخاسته  گفته از سجده  كْري�
  . اينهم درست است ،بنشيند

ـه كسي  و هر .شود ند، سجدة تالوت بر او واجب ميسي كه آيت سجده را بخواك هر  :۴مسئله  ك

شته باشد را داگردد، چه قصد شنيدن قرآن  تالوت بر او نيز واجب مي ة، سجدآيت سجده را بشنود
  . آيت سجده را شنيده باشد ،شنيدن قصد دونو برا يا قصد كاري ديگري 

سجدة تا فيه بخواند خُ وي آهسته ده را با صدات كه تالوت كننده، آيات سجسبهتر اينلذا 
                                                 

   :چهارده آيات سجده حسب ذيل است     )١(

 ،26 :نمل ، 60 :رقانف ،18 :حج ، 58 :مريم ،107 :ئيلسراابني  ، 49 :نحل ،15 :رعد ، 206 :عرافا

  19 :قو عل 21 :اقنشقا ، 62 :نجم ، 37 :هسجد حم ،24 :ص ،15: هسجد
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.تالوت بر ديگران واجب نگردد
)
 

١(
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ـو   يعنـي  .باشد اداي سجدة تالوت نيز شرط مي در ،ستاط اداي نماز وآنچه كه شر  :5مسئله وض

  ... و غيره ، سجده كردن به سمت قبلهبودن بدن و لباس پاك بودن مكان سجده، پاك ،داشتن

ا تنها ه بعضي. ددهن مي نجاما ار سجدة نماز كه سجدة تالوت را بايد همانگونه انجام داد  :6مسئله
شـخص   ي شود و بر عهدةتالوت به اين صورت اداء نم ةسجد .كنند بر قرآن شريف سجده مي

  . ماند باقي مي

ده بعداً در وقت ديگري وضو گرفته سجدر اين صورت كسي در آنوقت وضو نداشت،  اگر  :۷مسئله
.ضروري نيستفوري سجده كردن  ،را اداء كند

ـد،   )٢(  ليكن بهتر است كه در همانوقت سـجده كن

  . دشوفراموشش شايد زيرا بعداً 

آنها  ،است هنوز آنها را اداء نكردهتا او  وجدة تالوت بر عهدة كسي باقيمانده چندين ساگر  : ۸مسئله
  . را حاال اداء كند

  . گردد اداء نكند گناهكار مي اگر آنها را. وري استاداء كردن آنها در طول عمرش ضر

                                                 
 يل اشياء بشنود، سجدة تالوتـو اين قب}دي و سي نوار{كَست و كسي آيت سجده را از فيته اگر     )١(

  . بر او واجب نمي شود، زيرا صداي ضبط شده در آنها حكم صداي انسان را ندارد

و همچنين دست زدن و لمس كردن آن كَست و سي دي و غيره كه قرآن در آنها ضبط شده 

  . باشد است، بدون وضو جايز مي

   192ص :مسائل وضو و 2/19 :احسن الفتاوي
عذري نتوانست فوراً سجده نمايد، براي او مستحب است كه ه كسي كه آيت سجده را شنيد ولي ب    )٢(

� ر�  ك� ان� ْفر� ا غ عْن� ط� ا�  ا و� عْن� م� س� در اين وقت  م�  يْك� ل� ا�  ا و� ن� ب�
ْ
  . خواندرا ب ْزي� ص� ال

     42/ 2 :جديده حاشية



 

 _461+ 
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در نيد، سـجدة تـالوت   آيت سجده را از كسي شو  نفاس بود اگر زني در حالت حيض يا  :۹مسئله

  . گرددبر او واجب نمي اين صورت 

  ةب شده بود، در اين صورت سجدـه غسل بر او واجك اگر آيت سجده را در حالتي شنيد و

  . استد از غسل كردن بر او واجب تالوت بع

صورت  جده كردن را نداشت، در اينتوان سلي سجده را شنيد وكسي بيمار بود و آيت  اگر :۱۰مسئله
ـاره   ،دهد انجام مي ة سربه اشار كه سجدة نماز را طوري همان ـه اش ام انجـ  سجدة تالوت را نيز ب
  . بدهد

  

�+ �_�  

  
بايد فوراً سجده  ،نماز خواند، به محض خواندن آن آيتاگر كسي آيت سجده را در داخل  :۱۱مسئله
   .باقيماندة سوره را خوانده به ركوع برود}برخاسته{و سپس كند

ـز بلكه دو  ،آيت سجده را خوانده فوراً سجده نكرد كسي اگر ـده  يا سه آيت ديگر را ني  خوان

  . ستاجايز سجده كرد، اين صورت نيز  نگاهآ

 اين صورت گرچه سجدة تالوت اند و سپس سجده كرد، دراگر بيشتر از سه آيت را خو و

  . گردد اين شخص گناهكار مي اما ،اداء شده

ـداد،   ولي در داخل نماز سجدة تالوت را ،يت سجده را در داخل نماز خواندآكسي  :۱۲مسئله انجام ن
كار گناهشه ياين شخص براي هم د وگرد بعد از ختم نماز سجده كند، سجده اش اداء نمياو اگر 
  . باشد مي

  . راهي براي بخشش گناهش وجود ندارد ،به و استغفارو اكنون جز تو

  ه ازكرد ـكت و در ركوع نيت ـركوع رفه فوراً ب هخواند آيت سجده را ،ازـكسي در نم اگر : ۱۳مسئله
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  . شود ، در اين صورت نيز سجدة تالوت اداء ميكنم ، اين ركوع را ميطرف سجدة تالوت 

توسـط  ركوع به سجده رفت، پايان كه بعد از  تي را در ركوع نكرد، هنگاميياگر چنين ن و
  . ين چه نيت آن را كرده باشد يا ،گردد همان سجده، سجدة تالوتش نيز اداء مياداي 

ايـن  نبايد نيد، از كس ديگري ش ، آيت سجده رانماز خواند و در حالت كسي نماز مي اگر  :۱۴مسئله
  . ا اداء كندبعد از ختم نماز آن ربايد بلكه  ،ماز انجام دهددر داخل ن را سجدة تالوت

 كسي اين سجده را در داخل نماز انجام دهد، در اين صورت سجدة تالوت اداء نمي اگر و

  . خواهد شد همچنين گناهكار نيزوي و . آن را انجام بدهددوباره گردد و بايد 
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يك  اين صورت فقط سجده را چندين بار بخواند، دريت آته يك سجائي نش كسي در اگر  :15مسئله

همان   يا اينكه در سجده كند ،سجده آيت نخواند چندين باربعد از چه  ،گردد سجده بر او واجب مي
  . بار اول سجده نموده و سپس آن آيت را تكرار نمايد

ـان    جايه سپس بو و اگر جاي خود را تبديل كرد و آنگاه آن آيت را خواند،           ـه هم سوم رفت
 خوانده رده و آيت سجده رال كباري كه جاي خود را تبدي چند اين صورت هر در ،را تكرار كرد آيت

  .سجدة تالوت را انجام دهدبايد است، به همان تعداد 

كسي در يكجا نشسته چندين آيت سجده را خواند، در اين صورت هر چند آيتـي را   اگر  :16مسئله
  .  باشد ان تعداد سجدة تالوت بر او واجب ميكه خوانده است، به هم

شد  ايستاده كسي آيت سجده را در حالت نشسته خوانده و سپس برخاسته در همانجا اگر  :17مسئله
واجب  ك سجده بر اوي طاين صورت نيز فق ان آيت را خواند، دراره همو اين سو و آنسو نرفت، و دوب

   .مي باشد

خاطر انجام كاري رفت ه كسي يك آيت سجده را در جائي خواند و آنگاه برخاسته ب اگر  :18مسئله
ورت دو سجده بر او واجب ان آيت را دوباره خواند، در اين صآمده در همانجاي قبلي هم سپس بازو 

   .گردد مي
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 همان رآن فارغ شد، درت سجده را خواند و چون از تالوت قكسي در جائي نشسته آي اگر  :۱۹مسئله

همان  پسس و شد مشغول دوخت و دوز يا شيردادنِ طفل ،كار ديگري مثالً خوردن غذا جا به انجام
  . گردد آيت سجده را دوباره در آنجا خواند، در اين صورت دو سجده بر او واجب مي

كار ديگري مشغول شد، چنان ه كسي بعد از خواندن آيت سجده، بهرگاه خالصه اينكه 
  . او تبديل شده استخواهيم دانست كه جاي 

ـة    اگر  :۲۰مسئله ـه گوش كسي در يك گوشة اطاق كوچك يا دهليز، آيت سجده را خواند و آنگاه ب
يك سجده كافي خواهد  زدوباره تكرار كرد، در اين صورت نيديگر اطاق يا دهليز رفته همان آيت را 

  . بود، گرچه آن آيت را چندين بار تكرار كرده باشد

ـورت   ه مشغول شدن بالبته اگر بعد از  كار ديگري باز همان آيت را تكرار كرد، در ايـن ص
آيت  باز همان كار سومي هاگر بعد از مصروف شدن بهمچنين . شود سجدة دوم نيز بر او واجب مي

  . گردد را خواند، در اين صورت سجدة سوم نيز بر او واجب مي

سجده  گوشة ديگر خانه برود و آيته او باگر خانه وسيع و بزرگ باشد، در اين صورت اگر   :۲۱مسئله
گوشة سوم رفته آيت  اگر دربه همين ترتيب . را مكرراً بخواند، سجدة دوم نيز بر او واجب خواهد شد

  . گردد سجده را بار سوم بخواند، سجدة سوم نيز بر او واجب مي

ـار   چندين كسي يك آيت سجده را يعني اگر. حكم مسجد نيز مانند حكم اطاق است  :۲۲مسئله ب
مسجد نشسته باشد و  در مسجد بخواند، فقط يك سجده بر او واجب خواهد بود، چه در يك جاي
  . چه در داخل مسجد اينسو و آنسو قدم زده آيت سجده را مكرراً خوانده برود

  
�+ �_�  

  
م يك سجده ه دين بار خواند، بازت نماز خواندن يك آيت سجده را چنلكسي در حا اگر  :۲۳مسئله

جده ده كند و چه يكبار آن را خوانده سـ سج ين مرتبة خواندنباشد، چه بعد از آخر بر او واجب مي
  . نموده سپس همان آيت را در همان ركعت يا ركعت دوم مجدداً بخواند

  ام نداد، وك آيت سجده را خواند ولي سـجدة تالوت را انجكسي در جائي نشسته ي اگر  :۲۴مسئله
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ـ  نماز را بسته همان آيآنگاه در همانجا نيت  الوت را در ت سجده را در داخل نماز خواند و سـجدة ت

  . تالوت كفايت خواهد كرد باردو  داخل نماز انجام داد، اين سجده از جانب هر

البته اگر جاي خود را تبديل كرده بود، اين سجده كافي نبوده سجدة دوم نيز بر او واجـب  
  . باشد مي

ـرد و    كسي در جائي اگر  :25مسئله ـز اداء ك نشسته يك آيت سجده را خوانده سجدة تالوت را ني
آنگاه نيت نماز را در همانجا بست و همان آيت سجده را در داخل نماز دوباره خواند، در اين صورت 

  . حاال در داخل نماز سجدة تالوت را بايد انجام بدهد

ارها خواند و جايش را تغيير نداد، اگر تالوت كننده در جائي نشسته و يك آيت سجده را ب  :26مسئله
ولي شخص ديگري كه اين آيت سجده را مي شنيد جاي خود را چندين بار تبديل نمود، به ايـن  
ـز    ـا ني صورت كه آيت سجده را در جائي شنيد و آنگاه از آنجا برخاسته جاي ديگري نشست و آنج

جا نيز همان آيت سـجده را  همان آيت را شنيد و سپس از آنجا برخاسته جاي سومي رفت و در آن
واجب خواهد بود، و بر شنونده مطابق تعداد  شنيد، در اين صورت بر تالوت كننده فقط يك سجده

  . تغيير جايش چندين سجده واجب خواهد شد

بر  صورت شد، در اين و اگر جاي شنونده تغيير نكرد، بلكه جاي تالوت كننده تبديل مي  :27مسئله
سجده  دينچن جايش تالوت كننده مطابق تعداد تغيير باشد و بر جب ميشنونده فقط يك سجده وا

  .گردد واجب مي
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ـ  . خواندن تمام سوره و رها كردن آيت سجده مكروه و ممنوع است  :28مسئله ـرف ب ـاطر ه ص  خ

از سجده كردن، خواندن آيت سجده را نبايد ترك كرد، زيرا اينكار گويا مرادف با انكار سجده  رهائي
  . باشد مي

  .ندارد آيات سوره را نخواند، اينكار عيبي كسي فقط آيت سجده را بخواند و ساير اگر  :29مسئله

  دهد، شرط صحت نماز اينست كه اين آيت كسي اينكار را در داخل نماز انجام مي و اگر
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  . سجده آنقدر طويل باشد كه برابر با سه آيت كوتاه قرآن شود

  .ده را همراه با يكي دو آيت ديگر يكجا بخواننليكن بهتر اينست كه آيت سجد
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  ل نماز وترئمسا

�+�_�  

بزرگي  ترك واجب گناه. دباش به فرض ميمرتبه نزديك  ب درـواجب است و واجنماز وتر   :۱مسئله
.دارد
)١(

   

                                                 
  _نماز وتر واجب است  + (١)

�+�_�  

وِتْ 
ْ
ِ	ْ ِعنَْد  ُر وَاِجٌب اَل

َ
  َب جَ وَ  وَ  اهللاِ  هُ ِ�َ رَ  فَةَ يْ َحنِ  أ

ْ
ِ بِ  اءُ َض قَ ال

ْ
   1/128: شرح البدايه . اِع ْ�َ اال

ي� ر� و از صحابة كرام  هاز رسول اهللا ـروي     �� ع�نْ اهللا� ض� ـر م روايت كثيري دربارة واجب بودن وت
  :طور مثاله چنانكه ب. است

ي� ر� ده يرَاز حضرت بامام ابو داود و حاكم به اسناد حسن      _۱+   :روايت مي كنند  ه� ع�نْ اهللا� ض�

 اهللاِ 
َ

وِتُْر : فَقُوُل  هَسِمعُْت رَُسول
ْ
، فَمَْن لَمْ يُوتِرْ فَلَيَْس مِن�ا، ال وِتْرُ َحق 

ْ
، فَمَْن لَمْ يُوتِرْ فَلَيَْس مِن�ا، ال وِتْرُ َحق 

ْ
ال

، فَمَْن لَمْ يُوتِْر فَلَيَْس مِن�ا    .َحق 
ي� ر� از حضرت بريده  :ترجمه : را شنيدم كه مي فرمودند هروايت است كه رسول اهللا  ه� ع�نْ اهللا� ض�

حكم ثابـت و  (نماز وتر حق . است، هر كسي آن را نخواند او از ما نيست) حكم ثابت و الزم(نماز وتر حق 
، هر كسي آن را است) و الزمثابت حكم (است، هر كسي آن را نخواند او از ما نيست، نماز وتر حق ) الزم

  . نخواند او از ما نيست

   1096حديث   1/206: و مستدرك حاكم 1209حديث   1/534: داود سنن ابو

ح�م�ه�  عالمه نيموي    :  مي نويسد   اهللا� ت�ع�ا��  ر�

ـته   حق اين است كه اسناد اين حديث حسن است، و امام ابن همام نيز ا سناد آن را حسـن دانس
   1626حديث  5/3: اعالء السنن: است

  ← . اين حديث شريف صريحاً بر وجوب نماز وتر داللت مي كند
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 قَ  هُ َقنْ اُهللا ِ%َ رَ  $# وِ دَ حذافة العَ  ة بِن جَ ارِ ن خَ عَ      _۲+

َ
  : ال

 اهللاِ 
ُ

يْنَا رَُسول
َ
ةٍ إِن� اهللاَ : فَقَاَل  ه َخَرَج عَل

َ
َمد�ُكمْ بَِصال

َ
ُكمْ مِْن ُ�ْرِ ا�2عَمِ   أ

َ
الوِتُْر، َجعَلَهُ : 8َِ َخ6ٌْ ل

ْن فَْطلَُع الفَْجرُ اهللاُ 
َ
 أ

َ
ةِ العَِشاءِ إِ?

َ
ُكمْ فِيمَا نCََْ َصال

َ
  .    ل

ي� ر� از حضرت خارجه بن حذافه  :ترجمه نزد ما آمدند و  هروايت است كه رسول اهللا  ه� ع�نْ اهللا� ض�
نيز برايتان بهتر مي ) يعني گنج(ز زايدي عطاء فرموده است كه از شترهاي سرخ خداوند شما را نما: فرمودند

  . خداوند وقت آن را براي شما در بين نماز عشاء تا نماز صبح قرار داده است. باشد و آن نماز وتر است

   1097حديث  1/306: و مستدرك حاكم 414حديث : شريف ترمذي

ح�م�ه� و حاكم  عالمه ذهبي نيز آن را صحيح . ه مي كند كه اين حديث صحيح استاضاف  اهللا� ت�ع�ا��  ر�
  1634حديث  6 /6: اعالء السنن. مي داند

ح�م�ه�  و عالمه عيني ـا��  ر� از كتاب االسرار عالمه ابو زيد دربارة ايـن    3/413: القاري ةدر عمد  اهللا� ت�ع�
  : كند روايت نقل مي

   6/7: السنن اعالء. هو حديث مشهور، اين حديثي مشهور است

  . اين حديث صحيح شريف نيز داللت بر وجوب نماز وتر دارد

 فُ رْ ا مَ مَ نهُ عَ  اهللاُ  ِ%َ رَ  رَ مَ قُ  ِن ابْ  ِن عَ      _۳+
ً
Hرُ ادِ بَ : و Iبِ  حَ بْ وا الص 

ْ
   .ترِ وِ ال

ي� ر� حضرت عبداهللا بن عمر  :ترجمه : حكم دادند هروايت مي كند كه رسول اهللا  اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

  . ر را قبل از آغاز صبح بخوانيدنماز وت

   429 حديث: و ترمذي1224حديث : و ابو داود 1243حديث : مسلم شريف

   13181 حديث: و معجم كبير طبراني 4714 و 4712حديث : و مسند احمد

   1023و  1022حديث : و صحيح ابن خزيمه 4486حديث : و صحيح ابن حبان

   1642حديث  6/15: و اعالء السنن 1/275: و نصب الرايه 3856حديث : و  مشكل اآلثار 

و تعيين وقت نماز وتر در اين حديث شريف، هر دو داللت واضح بر واجـب   هامر رسول خدا
  .  بودن وتر دارد

 عَ      _۴+
َ
 يI  اَ ِب ن ا

َ
 قَ  هُ َقنْ اُهللا ِ%َ رَ   $# ارِ نَص وب اال

َ
 قَ : ال

َ
 سُ رَ  ال

ُ
 : هاهللاِ  ول

َ
 ا
ْ
 Lُ#  ترُ وِ ل

َ
Mَ مُْسلِمٍ َحق  وَاِجٌب .   

ي� ر�   حضرت ابو ايوب انصاري :ترجمه نماز : فرمودند هروايت مي كند كه رسول اهللا  ه� ع�ْنـاهللا� ض�
  ← .  وتر بر هر مسلمان الزم و واجب است
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  . بخواند فوراً قضاي آن رابايد يافتن  موقعمحض ه ب ،نماز وتر كسي احياناً ترك گرديداگر 

ـيند و  ،و ركعت را خواندخوان چون د نماز. باشد نماز وتر سه ركعت مي  :۲مسئله  فقـط  در قعده بنش
 هايستادبراي ركعت سوم التحيات را خوانده فوراً برخاسته  و، نخوانددرود شريف را  ،تحيات را بخواندال

ْ ا�   هللا� ا� خوانده را شود و الحمد و سوره اي  ها باال برده  دستها را تا نرمة گوش» مردان«{و ،بگويد  ْكـري�
ها را  آنگاه دست كرده را تا شانه بلندد هاي خو ستد »نز«}و ناف بگيرندسپس دست ها را در زير 

 ،سوم در قعده بنشيندوت را خوانده به ركوع برود و در آخر ركعت س دعاي قنپس و ،بگذارد هبر سين
.سالم بگرداند هخواندرا و التحيات و درود شريف و دعاء 

 )١(       
                                                                                                         
اين حديث شريف در مسند احمد و صحيح ابن حبان و ابو داود و ابن ماجه و نسائي، تخريج شده 

ح� است چنانكه حافظ ابن حجر    .  برآن تصريح نموده است 113ص: در الدرايه  اهللا� ت�ع�ا��  م�ه� ر�

   1636حديث  6/11: اعالء السنن

ح�م�ه�   عالمه ظفر احمد تهانوي تعداد كثيري از اين روايات و احاديث را در جلد ششم اعالء   اهللا� ت�ع�ا��  ر�
  . عه نماينداهل علم به آن مراج. تخريج كرده است 27تا صفحة   3السنن از صفحة 

  

  _نماز وتر سه ركعت با يك سالم است  + )١(

�+�_�  

 وَ 
ْ
  اٍت Pعَ رَ  الُث ثَ  ترُ وِ ال

َ
ِ  ن� هُ نَ يْ بَ  صُل يفْ ال  الرI  َل بْ قَ  ةِ اSَِ  اRِ �S  ُت نَ قْ فَ  وَ  المٍ سَ ب

ُ
  . عوْ ك

   1/128: هشرح البداي

ا احاديث و آثار از ده ه. چنانكه در باال گذشت، بايد سه ركعت نماز وتر به يك سالم خوانده شود
ي� ر�  و صحابة كرام  هرسول اهللا   :به طور مثال. داللت صريح بر اين امر دارند  �� ع�نْ  اهللا� ض�

ي� ر�   از حضرت عايشه     _۱+   : در حديثي صحيح مروي است  اه� ع�نْ  اهللا� ض�

ِ Hَ  نْ قَ   ا هَ َقنْ  اهللاُ ِ%َ رَ  ةَ شَ ي
َ
 وْ سُ رَ  ن� ا

َ
  Vنَ هاهللاِ  ل

َ
ُ ال  رَ  Rِ  مُ ل# سَ ي

ْ
P َع ِWَ  

ْ
   .ترِ وِ ال

ي� ر� حضرت عايشه : ترجمه بعد از خواندن دو ركعت وتر  همي فرمايد كه رسول اهللا  اه� ع�نْ  اهللا� ض�
  .  سالم نمي گردانيدند

   1680حديث 1/248: شريف نسائي

     .حديث، صحيح استاين اسناد : دسويمي ن 2/11: و صاحب آثار السنن

ي� ر�  گري از حضرت عايشه همچنين در حديث صحيح دي     _۲+   ←: مروي است  اه� ع�نْ  اهللا� ض�
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 قَ 

َ
 وْ سُ رَ  ن� اِ  ْت ال

َ
  هاهللاِ  ل

َ
ُ ال   الر� Rِ  مُ ل# سَ  ي

ْ
  Cِْ تَ عَ ك

َ
َ اال

َ
Xو ِCْ  ِنَ م  

ْ
  .رِ تْ وِ ال

ي� ر�   حضرت بي بي عايشه :ترجمه ـدن دو    هد كه رسول اهللاايرممي ف   اه� ع�نْ   اهللا� ض� ـد از خوان بع
  . نمي گردانيدندركعت اول وتر، سالم 

  1089حديث  1/204: مستدرك حاكم

ح�م�ه�  و حاكم ـا��  ر� عالمه . اين حديث شريف مطابق شرط بخاري و مسلم است ؛مي گويد  اهللا� ت�ع�
  . ذهبي در تلخيص خود نيز آن را مطابق شرط امام بخاري و مسلم مي داند

     1652حديث  6/29: اعالء السنن

ي� ر�   ن ديگري از حضرت عايشههمچنين در حديث حس     _۳+   : روايت است  اه� ع�نْ  اهللا� ض�

 قَ 
َ
 وْ سُ رَ  نَ Vَ  ْت ال

ُ
 بِ  رُ تِ وْ يُ  هاهللاِ  ل

  الٍث ثَ
َ

ُ  ال  اِ  مُ ل# سَ ي
�

   .ن� هِ رِ  آخِ  Rِ ال
ي� ر�   حضرت بي بي عايشه :ترجمه نماز وتر را سه ركعت مـي   هرسول اهللا: فرمود  اه� ع�نْ  اهللا� ض�

  . سالم مي گردانيدند خواندند و فقط در آخر آنها

ح�م�ه� حاكم   روايت كرده سپس به آن استشهاد  1090حديث 1/204: آن را در مستدرك  اهللا� ت�ع�ا��  ر�
  : نموده مي گويد

  رُ تْ ا وِ ذَ هَ  وَ 
َ
  6ِْ مِ ا

ْ
َ  بِن  رَ مَ قُ  Cَْ نِ ومِ مُ ال

ْ
Zاين نماز وتر امير المومنين حضرت عمر   ... هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ%َ رَ  اِب ط� ا

ي� ر�   خطاببن    . ستنيز ه ه� ع�نْ  اهللا� ض�

  . عالمه ذهبي در تلخيص خود بر آن سكوت نموده كه اين دليل حسن بودن حديث است

   1653حديث  6/35: اعالء السنن

ي� ر�   و در روايتي ديگر در بخاري و مسلم شريف از حضرت عايشه     _۴+   : روايت است  اه� ع�نْ  اهللا� ض�

ِ	 َسلَمَةَ بِْن 
َ
  :َقبِْد الر�ْ�َِن  َقْن أ

َل Hَئَِشةَ رdََِ اهللاُ َقنْهَا، كَيَْف Vَنَْت َصالَةُ رَُسوِل اهللاِ 
َ
ن�هُ َسأ

َ
ْت  ه ك

َ
مَا Vََن رَُسوُل : jِ رَمََضاَن؟ فَقَال

رْبَعًا ه اهللاِ 
َ
عَةً يَُصl# أ

ْ
Pََةَ رmَْإِْحَدى ع 

َ
Mَ َِل6ِْه jِ 

َ
  ،يَزِيُد jِ رَمََضاَن وَال

َ
،  عُم� فَال  تََسْل َقْن ُحْسنِِهن� وَُطولِِهن�

، عُم� يَُصl# ثَالَثًا رْبَعًا، فَالَ تََسْل َقْن ُحْسنِِهن� وَُطولِِهن�
َ
  .يَُصl# أ

ي� ر� حضرت ابي سلمه از حضرت عايشه  :ترجمه ـع�نْ  اهللا� ض� كرد كه نماز تهجد رسول اهللا  سوال   اه�
ي� ر� چگونه بود؟ حضرت عايشه  ه رمضان  چه در ماه) عموماً در تهجد( هرسول اهللا: فرمود  اه� ع�نْ  اهللا�  ض�

 ←اوالً چهار ركعت نماز مي هآنحضرت. بيشتر از يازده ركعت نمي خواندند ي سالو چه در ساير ماه ها
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طول اين هار ركعت مي خواندند، از خوبي و خواندند، از خوبي و طول اين چهار ركعت مپرس، سپس باز چ

  . پرس، و آنگاه در آخر سه ركعت نماز وتر مي خواندندنماز ن

   1219حديث  1/254: و مسلم شريف 3304 و 1874حديث 1/154: بخاري شريف

   1657حديث  6/34: و اعالء السنن 1679حديث : و نسائي شريف

انكه نماز وتر سه ركعت با يك سالم تقريباً به شكل اجماعي از صحابة كرام مروي مي باشد چن     _5+
  : در روايات صحيح موجود است

ِمْسوَرِ بِْن zََْرمََة، قَاَل   
ْ
 : َقْن ال

ً
ْال

َ
X َُقنْه 

َ
بَا بَْكرٍ رdََِ اُهللا يَعَا?

َ
إ{# لَمْ : فَقَاَل ُقمَُر رdََِ اهللاُ َقنْهُ  ،دَفَن�ا أ

عَاٍت لَمْ 
َ
Pََث ر

َ
وتِْر، فَقَامَ وََصّفنَا وَرَاءَهُ فََص�� بِنَا ثَال

ُ
 jِ آِخرِهِن� أ

�
    .يَُسل#مْ إال

ي� ر� روايت مي كند كه ما حضرت ابوبكر صديق  همسورِ بنِ مخْرَمحضرت  :ترجمه را در   ه� ع�نْ  اهللا� ض�
ي� ر� هنگام شب دفن كرديم و چون از دفن فارع شديم، حضرت عمر  من نماز وتر را نخوانده : رمودف  ه� ع�نْ  اهللا� ض�

ي� ر� ستاده شد و ما نيز پشت سر او صف بستيم و سپس حضرت عمر سپس براي نماز اي. ام ما را   ه� ع�نْ  اهللا� ض�
  . سه ركعت نماز داد و فقط در آخر آنها سالم گردانيد و بس

  . اسناد اين روايت صحيح است: مي گويد 2/12: و صاحب آثار السنن1/173: طحاوي

   1662حديث 6/42: اعالء السنن

ي� ر� روق چون اينكار حضرت عمر فا ـي� ر� در محضر جمع عظيمي از صحابة كرام    ه� ع�نْ  اهللا� ض�  اهللا� ض�

در اين مجمع حاضر بودند و هيچ كسي بر اينكار همه رخ داد و جز چند تن قليل، ساير بزرگان صحابه    �� ع�نْ 
ي� ر�  حضرت عمر فاروق ـند كه انكار ننمود، از اينجا دانسته مي شود كه صحابة كرا   ه� ع�نْ  اهللا� ض� م گويا اجماع داشت

  . نماز وتر، سه ركعت با يك سالم مي باشد، چنانكه نماز مغرب سه ركعت با يك سالم است

 قَ  هُ رَِ%َ اُهللا َقنْ  دٍ وْ عُ سْ مَ  ِن بْ  اهللاِ  دِ بْ قَ  نْ قَ      _6+
َ

 : ال
َ
 ا
ْ
 ثَ  رُ تْ وِ ل

َ
  اٍت Pعَ رَ  ُث ال

َ
 َص  ارِ هَ ا�2  رِ تْ وِ ك

َ
  ةِ ال

ْ
   .ِب رِ غْ مَ ال

ي� ر� اهللا بن مسعود  ت عبداز حضر :ترجمه ْنـ اهللا� ض� نماز وتر سه ركعـت  : روايت است كه فرمود  ه� ع�
  . است مانند نماز مغرب

  . اسناد آن صحيح است: مي گويد 2/12: و صاحب آثار السنن 1/173: طحاوي

   1663حديث  44و  42/ 6: اعالء السنن

ح�م�ه� همچنين از حسن بصري      _۷+ ٰ  ر�   :يت استروا اهللا� ت�ع�ا��

 قَ 
َ

 : ال
َ
  عَ ْ�َ ا

ْ
  نَ وْ مُ لِ سْ مُ ال

َ
Mَ َن�  ا  

ْ
 بِ  رَ تْ وِ ال

  الٍث ثَ
َ

ُ ال  اِ  مُ ل� سَ ي
�

    ←      .ن� هِ رِ  آخِ  Rِ ال
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  : دعاي قنوت چنين است  :۳مسئله

 � � � ا�   ا�لل�ٰ�� � ن� 
� و�   ك� ن� يْ ع� ت� ْس ا  
ـو� ت� ن� و�   ك� ب�  ن� م� ْو ن�  و�    ك� ر� ف� غْ ت� ْس  � ْ ْثـن�  و�   ك� ْيـل� ع�  ل� �� ـالْ  ك� ْيـل� ع�  ��  ْزي� خ�

� و�  
  ن� ال� و�   ك� ر� ك� ْش 
ْ
�  ْن م�  ك� ْزب� ن�  و�   ع� ل� خْ ن� و�   ك� ر� ف� ك �   .كْ ر� ج� فْ ي� � � ا�  ا�لل�ٰ�� �    ك� ل�  و�    د� ب� عْ ن�    اك� ي� ْ ص� ن � و�   ��� 
 و�   د� ج� ْسـ

�   ك� يْ ل� ا�  
� ا�   ك� اب� ذ� ي ع� ٰش خْ ن� و�  ك� ت� م� حْ ر�   ْو ج� ْر ن� و�  د� ف� حْ ن�  ي و� ٰع ْس     )١(.ْق ح� لْ م�  ار� ف�� ك� الْ ب�   ك� اب� ذ� ع�  ن�
   .ه شودريف بايد سورة ديگري نيز خواندالحمد ش عد ازركعت نماز وتر، ب در هر سه  :۴مسئله

 آنگاهو و به ركوع رفت،  قنوت را بخواند دعاي كهراموش كرد كعت سوم فراگر كسي در   :5مسئله
ـاز  نخواناي قنوت را اين صورت دع است، در يادش آمد كه قنوت را نخواندهه ب ـر نم  ،د بلكه در آخ

  . سهو نمايد سجدة

                                                                                                         
ح�م�ه� حسن بصري تابعي  حضرت :ترجمه ٰ  ر� مسلمانان همه اجماع دارند كه نماز : دايرممي ف   اهللا� ت�ع�ا��

  . وتر سه ركعت با يك سالم در آخر آن مي باشد

   1679روايت  6/50: و اعالء السنن 194ص 2باب  2جزء: مصنّف ابن ابي شيبه

ي� ر� از حديث پنجم دانسته شد كه صحابة كرام  ْ ع�نْ اهللا� ض� به سه ركعت با يك سالم بودن نماز    ��
ـند و از روايت هفتم اين امر دانسته مي شود كه در زمان تابعين نيز، همة مسلما نان گويا وتر، گويا اجماع داشت

  . اجماع داشتند كه نماز وتر، سه ركعت  با يك سالم مي باشد

ي� ر� و از همين جا قوت مذهب امام اعظم ابو حنيفه    . را مي توان درك كرد  ه� ع�نْ اهللا� ض�

  .مي توان ديد  68تا  28تفصيالت بيشتر اين مسئله را در جلد ششم اعالء السنن از صفحة 

�+�_�  

تو ايمان مي آوريم و بر تو ه ياري مي جوئيم و از تو آمرزش مي خواهيم و ب ما از تو! هييا ال :ترجمه     (١)
و دست بر مي . توكل مي كنيم و ترا به خير مي ستائيم و تو را سپاس مي گوئيم و تو را ناسپاسي نمي كنيم

  . داريم و ترك مي كنيم كسي را كه تو را با گناهان مخالفت مي كند

مي پرستيم و فقط براي تو نماز مي خوانيم و فقط تو را سجده مي كنيم و به  تو را ما فقط!  الهي اي
ـو  اريم و از عذاب تو مي ترسيم، بي شكرحمت تو اميدوه سوي تو سعي و شتاب مي نمائيم و ب ، عذاب ت

  . كفار را فرا خواهد گرفت

ـفحة   جل: ه است، چنانكه در اعالء السنندر چندين احاديث وارد شد مذكوردعاي  د ششـم از ص
  .  و دعاي باال دعاي مشهور و متوارث قنوت مي باشد. درج اند 108تا  106
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ـد،   ميركوع را ترك نموده برخاسته دعاي قنوت را خواند، نمازش صحيح اگر  و ـا  باش ام

   .است واجببر او نيز  اين صورت در و سجدة سهو .كرد نبايد اينكار را مي

جا ــيفراموشي دعاي قنوت را در ركعت اول يا ركعت دوم خواند، اين دعاي به بكسي  اگر  :6مسئله
   .داً دعاي قنوت را بخواند و سجدة سهو نيز بكندجدمخواندن اعتباري ندارد، بايد در ركعت سوم 

   :ن دعا را بخوانداي، ياد ندارد را كه دعاي قنوت كسي هر  :۷مسئله

ب��ن�ا ن�ةً آ  ر� �نْي�ا ح�س� ن�ةً  ت�ن�ا حن� ا�� ة� ح�س� ٰخ�ر�
ۡ

� حن� اال ذ�اب� الن��ار�   و� � ق�ن�ا ع�     .و�

� يا اينكه سه بار  � ْ ْر ف� اْغ  ا�لل�ٰ�� ��   .بگويد  

د صحيح خواه ، در تمام اين صورتها نمازشبگويد  ب�� ر�  اي�  ب�� ر�  اي�  ب�� ر�  اي� و يا سه مرتبه 
.بود
)
 

١(   
  

  

  

  

  

�+�_�  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

. بخواند را   ح�دٌ ا�   و� اهللا� ق�ْل ه� جايش سورة ه كه دعاي قنوت را حفظ نداشت، ب مي پندارند كسي بعضيها    )١(

ـابرين  . ب مي باشدخواندن در نماز وتر واج ست، و دعادعا ني   ح�دٌ ا�   و� اهللا� ق�ْل ه� اين پندار نادرست است، زيرا  بن
  .كساني كه دعاي قنوت را ياد ندارند، مطابق مسئلة باال عمل كنند
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  ل نماز مریضئمسا
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كه توان ايستادن را  تا هنگامي. ترك كندنماز را كسي بيمار هست، در هيچ حالتي نبايد  اگر  :۱مسئله
ركوع  نشسته حالت نشسته نماز بخواند وه وان ايستادن را نداشت، باگر ت. دارد بايد ايستاده نماز بخواند

ـرار   ه و ب دو سجده كن ـايش ق خاطر ركوع آنقدر سر خود را خم نمايد كه پيشاني اش در برابر زانوه
  . بگيرد

ـر   :۲مسئله و اگر بيمار، توانائي سجده كردن را نداشت، در اين صورت ركوع و سجده را به اشارة س
  . تر از اشارة ركوع خم نمايد خاطر سجده، پائينه اداء كند، و سر خود را ب

ـا  }متكي{جده، بالشتسخاطر ه بهتر اينست كه بكسي توانائي سجده را نداشت  اگر  :۳مسئله و ي
ضرورتي به سجده . ، بلكه در اين صورت به اشارة سر سجده را اداء نمايدگذاردچيز بلند ديگري را ن

  . كردن بر بالشت و امثال آن نيست

ـوف  يف زيادي مياگر مريضي توانائي ايستادن را دارد، اما از ايستادن تكل  :۴مسئله  مـي  بيند و يا خ

  . برايش جايز استنماز در حالت نشسته رود بيماري اش بيشتر شود، در اين صورت خواندن 

صورت  اين سجده را اداء كند، در و د ركوعتوان ئي ايستادن را دارد ليكن نمياگر مريضي توانا  :5مسئله
دارد  جازههم ابدهد، و  امـه را به اشارة سر انجو ركوع و سجد هخواندنماز را ايستاده دارد  جازهاو هم ا

  . بخواند و ركوع و سجده را به اشاره اداء نمايدرا نشسته نماز 

  . استهر دو صورت برايش جايز است، اما نشسته نماز خواندن برايش بهتر 

 ديگري بلند چيز يا}متكي{اين صورت بالشت طاقت نشستن را ندارد، درحتي  مريضي اگر  :6مسئله
باشد  به نشستن اال بوده بلكه نزديكي دراز بكشد كه سرش خوب بطوره در پشتش بگذارند و او ب

سمت قبله دراز نكند و  و اگر كمي توان دارد، پاهايش را به. و پاهاي خود را به سمت قبله دراز كند
  ،ارة سجدهـاش كردن، در سجده و هنگام .ايش را بلند نمايد، سپس نماز را به اشارة سر بخواندزانوه
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  .تر ببردـسرش را از اشارة ركوع پائين

ـينه    ـر و س اگر آنقدر طاقت هم ندارد كه بالشت يا چيز بلندي ديگري در پشت گذاشته س
به طرف قبله نموده به پشت دراز بخوابد، اما زير سرش را اش را باال بگيرد، در اين صورت پاهايش 

ـاز      بالشتي بگذارند تا رويش نه بطرف آسمان بلكه ـر نمـ ـارة س ـه اش به سمت قبله باشد، و آنگاه ب
  . تر از اشارة ركوع انجام بدهد اشارة سجده را پائين. بخواند

بلكه بر دست راست يا بر دست چپ خوابيده رخ به طرف  هدياگر مريضي به پشت نخواب  :۷مسئله
ليكن به پشـت  . باشد يقبله نموده ركوع و سجده را به اشارة سر اداء نمايد، اين صورت نيز جايز م

  . خوابيده نماز را به اشاره خواندن بهتر است

ش حال آنگاه اگر اين. نماز نخواند اگر مريضي توانائي اشارة سر را نيز نداشت، در اين صورت  :۸مسئله
واجب  آنها نيز دنخوان قضا كشيد، نمازهاي اين مدت عفو خواهند شد و يك شبانه روز طول بيشتر از

  . نخواهد بود

مدت،  نر از ايكمت در طول كشيد و يك شبانه روز يا كمتر از يك شبانه روز و اگر اين حالت
ـد  . اشاره را يافت، قضاي آن نمازها را حاال به اشاره بخواند توانائي خواندن نماز به و به اين اراده نباش

آن وفات كند  ممكن است پيش از خوانم، زيرا كه چون كامالً خوب شدم آنوقت قضاي آنها را مي
  . و آنگاه گناه نخواندن آنها بر دوشش خواهد بود

  
�+ �_�  

  
كمتر  به همين صورت اگر شخص سالم و تندرستي بيهوش شد، اگر مدت بيهوشي اش  :۹مسئله

  . بيهوشي اش بر او واجب است از يك شبانه روز طول كشيد، خواندن قضاي نمازهاي دوران

واجب بر او نمازها  اي آنيد، قضشبانه روز طول كش يك شتر ازاش بي و اگر مدت بيهوشي
  . نيست

ـرايش     :۱۰مسئله ـالتي ب اگر شخص سالم و تندرست نماز را آغاز كرد و آنگاه در دوران نماز چنان ح
ـر  . پيش آمد كه توانائي ايستادن برايش نماند، در اين صورت بقية نماز را به حالت نشسته بخواند اگ
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ـه   ام دهد، خوب، و اگر توان آن را ندارد،ـه را انجتوان دارد كه ركوع و سجد ركوع و سجده را نيز ب

  . اداء كندسر اشارة 

ن ت، درز نداشتن را نيائي نشسه توانش خراب شد كحالت و اگر چنان كشيده  ورت درازص اـي
  .باقيماندة نماز را تكميل كند

ـه   ت بيماري نماز را به حالت نشسته شروععلّه كسي ب اگر  :۱۱مسئله كرد، ولي آنقدر توان داشت ك
ـرد، و  }عاديبه شكل {ركوع و سجده را لذا اداء نمايد و}عاديبه شكل {ركوع و سجده را اداء ك

  . آنگاه در دوران نماز حالش خوب شد، اكنون بقية نماز را ايستاده بخواند

ـابرين  و اگر شخص مذكور به علت بيماري، توانائي ركوع و سجده كردن را نداشت   :۱۲مسئله و بن
 داد، و آنگاه در دوران نماز حالش آنقدر خوب شد كه اكنون مي به اشاره ركوع و سجده را انجام مي

بلكه  نكند را تكميل آن. تن صورت، اين نمازش از بين رفته اساي تواند ركوع و سجده را اداء كند، در
  . بايد دوباره از سر بخواند

  

�+ �_�  

  

شد يا چنان مريض گرديد كه نمي توانست با آب استنجاء كند، او در كسي دچار فلج  اگر  :۱۳مسئله
تواند با آب  نمي كهـعذر اينه و ب. يا پارچه اي خود را پاك كند}يا كاغذ تشناب{اين صورت با كلوخ

  . استنجاء كند، نماز را ترك ننمايد

  . بدهد تيمماگر خودش تيمم نمي تواند، كس ديگري او را 

ـه  }يا كاغذ تشناب{پاك كردن محل استنجاي خود را با كلوخاگر خودش قدرت  يا پارچ
و براي كس . اي ندارد، در اين صورت نيز نبايد نماز را قضا كند، بلكه نماز را در همين حالت بخواند

نه براي پدرش  ،جايز است ديگري جايز نيست كه شرمگاه او را ببيند و پاك كند، نه براي مادرش
  . خترشو نه براي پسر يا د

براي هيچ كـس  . البته براي زن و شوهر جايز است كه آن قسمت بدن يكديگر را ببينند
  . ديگري جايز نيست

  ،اگر در زمان سالمت و تندرستي، چند نماز از كسي قضا شده بود و او اكنون مريض شد  :۱۴مسئله
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ـز    كه توان نماز خواندن را دارد، قضائي پس در همين حالت بيماري به هر صورتي ـا را ني آن نمازه

ـامي  و به اين انتظار نباشد كه چون توانائي ايستادن را يافتم آنوقت آنها را مي. بخواند  خوانم، يا هنگ

ـاالت    كه قوت نشستن و ركوع و سجده كردن را يافتم آنگاه آنها را مي ـه خي خوانم، زيرا اينها هم
  .اند و به تاخير نيندازددينداري در اينست كه قضاي آنها را فوراً بخو. شيطاني است

ند، ك ادي ميليف زيكردن آن، بيمار را دچار تك مريض نجس است ليكن تبديل اگر بستر  :15مسئله
  . تا بر همان بستر نماز بخواند استدر اين صورت براي آن مريض جايز 

ـو   :16مسئله رت آن اگر داكتر چشم كسي را معالجه كرده او را از تكان خوردن منع نمود، در اين ص
  . حالت خوابيده نماز بخوانده شخص ب

  

  

  

  

  

  ديگر مريضمسائل بعضي 
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ركوع و سجدة نماز را به اشاره انجام داده بود  اداء نمودهاگر شخص معذوري نماز را به اشاره   :۱مسئله
 صورت اين در ،يافت قدرت لعمومصورت ه نماز بر اداي ركوع و سجود باثناي وران در اين د كه در

  . انداز سر بخوو بر او واجب است تا اين نماز را است نمازش فاسد شده اين 

ـ  اگر هنوز ركوع و سجده را به اشاره انجام نداده  و ـادر ب ـا  بود كه صحت يافته ق ه اداي آنه
  )١(.باشد بر آن جايز مي »بناء«ين صورت نمازش صحيح است و ادر  ،گرديد

ـد، در    هاز ايستادن خسته شد}امام{سبب قرائت طويلِه كسي ب اگر  :۲مسئله ـقت گردي و دچار مش
اشخاص  .باشد مكروه نمي ار برايشآن تكيه كند، اينك امثال چوب و ،درخت ،ديوار صورت اگر بر اين

   .كنند سال در نماز تراويح عموماً ضرورت به تكيه كردن پيدا مي ضعيف و كالن

                                                 
  . درج است 437در صفحة  »بناء«مسائل     (١)
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  مسائل نماز مسافر

�+�_�  

ـد،  سفر}كيلومتر 77ميل يا  48يعني كمتر از {كسي به مسافت دو منزل اگر  :۱مسئله يچ هـ )١(كن
  . باشد شرع او مسافر نميديدة يابد و در  بب اين سفرش تغيير نميحكمي از احكام شريعت به س

يعني نماز چهار ركعتي . ادد بنابرين همة امور را همانگونه انجام بدهد كه در خانه انجام مي
ـرآن  ش و اگر موزة چرمي پوشيده است، اجازه دارد فقط تا يك. را بايد چهار ركعت بخواند بانه روز ب

  . مسح نمايد و بعد از آن مدت مسح بر آن جايز نمي باشد

ـد،  }كيلومتر 77ميل يا  48 يعني{كسي كه به قصد سه منزل هر  :۲مسئله او در سفر را شروع كن
ـافر مـي   و هنگامي. شود شريعت مسافر گفته مي اصطالح  كه از شهر خود خارج شود، شرعاً مس

  . كه در داخل شهر خود قرار دارد، مسافر نمي باشد و تا هنگامي ،باشد

حكم  در نيز اجآن قرار دارد، در داخل احاطة شهر}يئقطار يا ميدان هواو موترها {اگر ايستگاه
ـيد،    مي شهر است و اگر خارج از احاطة شهر ـا رس باشد، در اين صورت چون اين شخص به آنج

  . گردد مسافر مي

و . رسند تا سه روز به آنجا ميپا مي روند ياده ي كه پمراد از سه منزل آنست كه اكثر افراد  :۳مسئله
مساوي {ميل 48كه سفر دريائي ندارد و نه كوهستاني است، }هند{اندازة مساحت آن در كشور ما

   )٢ (.باشد يم}كيلومتر 77با 

  ترـوار شـا سـياده رفتن يـبار پـكند كه دوري آن به اعت كسي به چنان جائي سفر مي اگر  :۴مسئله

                                                 
  .خواهد آمد 3 اندازة مسافت منزل در مسئلة    (١)

  77ميل يا  48اندازة مسافت سفر در مسافرت هاي هوائي نيز مانند سفر زميني يعني بايد دانست كه    ) ٢(

  397و  1/396: امداد الفتاوي. است كيلومتر
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سوار }گارييا {باشد، ليكن اگر بر ارابه مي}كيلومتر 77ميل يا  48يعني{حركت كردن، سه منزل

ـا  طياره و ،تروم{،قطار ،لا اگر سوار ريرسد و ي شود، در اين صورت در دو روز به آنجا مي  }هواپيم
  . باشد مي ود، در اندك زماني به آنجا خواهد رسيد، در اين صورت نيز در نظر شريعت او مسافرش

  
�+ �_�  

  
ـتن {عصر و عشاء ،، نمازهاي فرض ظهراستكسي كه از روي شرع مسافر  هر  :5مسئله را }خُف

       )١ (.دو ركعت بخواند، نه چهار ركعت

ـنت   حكم نمازهاي سنت اينست  ـز س كه اگر مسافر عجله دارد، برايش جايز است كه ج
ـوف  . گردد ها را ترك كند و از اين ترك، گناهگار نمي صبح، ساير سنت و اگر عجله ندارد و نه خ

  . جدائي از رفقاي سفرش را دارد، در اين صورت نمازهاي سنت را ترك نكند

  .  نبايد كم خواند شوند، آنها را نمازهاي سنت در مسافرت نيز كامل خوانده مي

ـه   مغرب و وتر در مسافرت نيز كم خوانده نمي شوند، بلكه همان ،نمازهاي صبح  :6مسئله گونه ك
  . خوانند، در سفر نيز بايد بخوانند هميشه آنها را مي

ـد  ،مسافر، نماز فرض ظهر  :۷مسئله . عصر و عشاء را فقط دو ركعت بخواند، نبايد زيادتر از آن بخوان

خواندن آنها براي مسافر به همان صورت گناه دارد كه مثالً شخصي نماز فرض ظهر چهار ركعت 
   )٢ (.جاي چهار ركعت، شش ركعت بخوانده را ب

                                                 
   .گويند مي »قصر«شريعت  اينكار را در اصطالح    )١(
   

  _ قصر در سفر واجب است + )٢(

�+�_�  

 وَ 
ْ
 عَ  �َ وِ و رُ   1/89 :ههنديالفتاوي ال  .انَ دَ نْ عِ  ٌب اجِ وَ  ْ�ُ قَ ال

َ
 يفَ نِ  حَ ِب ن ا

َ
  نهَ عَ  اهللاُ  ِ�َ رَ  ة

َ
 قَ  هُ ن	 ا

َ
  نْ مَ : ال

َ
 م	 يَ ا

 قَ فَ  الةَ الص	 
َ
 خَ  وَ  اءَ سَ د ا

َ
    1/821 :رد المختار. ةَ ن	 الس�  َف ال

   ← .مسطور است كه قصر در نماز نزد ما احناف واجب است  89/ 1 :در فتاوي عالمگيري :ترجمه
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ي� ر� ب رد المختار از حضرت امام اعظم و صاح ـه   هر: روايت مي كند كه فرمود  ه� ع�نْ اهللا� ض� كسي ك

   .داينممي د و مخالفت با سنت وشمي خواند، كاري زشت را مرتكب بنماز را در سفر كامل 

  : نمائيم طور مثال درج ميه چندي را در اينجا ب .احاديث بسيار زيادي نيز در اين باره مروي مي باشد

ح�م�ه� امام بخاري     _�+ ٰ  ر�   : روايت مي كند  اهللا� ت�ع�ا��

ن	هُ َسِمَع انَْن ُقمََر، فَقُوُل   
َ
 اهللاِ : ك

َ
 ه   َصِحبُْت رَُسول

َ
فَرِ َ"  يَزِيُد ِ$ الس	

َ
ـرٍ،فََ+َن ال بَا بَْك

َ
، وَأ عَت4َِْ

ْ
  ر7َ

   .َقنْهُمْ  وَُقمََر، وَُقثْمَاَن َكَذلَِك رَِ:َ اهللاُ 

ي� ر� اهللا بن عمر  حضرت عبد :ترجمه ـاه� ع�نْ اهللا� ض� ـول اهللا   م ـا رس  همي گويد كه من هميشه ب

ـرت     همصاحبت داشتم و آنحضرت ـين حض ـد و همچن هميشه نمازهاي سفر را دو ركعت مي خواندن

ي� ر� صديق ابوبكر  حضرت عمر ترتيب همين به هميشه نمازهاي سفر را دو ركعت مي خواندند و    ه� ع�نْ اهللا� ض�

ي� ر�   فاروق ي� ر�   حضرت عثمانصورت همين به هميشه نمازهاي سفر را دو ركعت مي خواندند و    ه� ع�نْ اهللا� ض� ض�

  . هميشه نمازهاي سفر را دو ركعت مي خواندند   ه� ع�نْ اهللا� 

    1102حديث  1/149: ي شريفبخار

حم���   امام ابو داود و امام ابن ماجه ،و امام مسلم    _�+ ٰ   ر� ـر    اهللا� ت�ع�ا�� ـي� ر�   از حضرت عبد اهللا بن عم اهللا� ض�

  : چنين روايت مي كنند  م�اه� ع�نْ 

 اهللاِ   
َ

عَت4َِْ َح@	  هَصِحبُْت رَُسول
ْ
 ر7َ

َ
فَرِ، فَلَمْ يَزِدْ َ" بَا بَْكرٍ، فَلَمْ يَزِدْ ِ$ الس	

َ
قَبََضهُ اُهللا، وََصِحبُْت أ

عَت4َِْ َح@	 قَبََضهُ اُهللا، عُم	 َص 
ْ
 ر7َ

َ
عَت4َِْ َح@	 قَبََضهُ اُهللا، وََصِحبُْت ُقمََر، فَلَمْ يَزِدْ َ"

ْ
 ر7َ

َ
ِحبُْت ُقثْمَاَن، فَلَمْ يَزِدْ َ"

عَت4َِْ َح@	 قَبََضهُ اهللاُ 
ْ
 ر7َ

َ
 اهللاُ وَ . َ"

َ
ْسوَةٌ َحَسنَةٌ  :قَْد قَال

ُ
ُكمْ ِ$ رَُسوِل اهللاِ أ

َ
َقْد Oََن ل

َ
      .ل

ي� ر� اهللا بن عمر  حضرت عبد :ترجمه ـاه� ع�نْ اهللا� ض�  هفرمود كه من هميشه همراه رسول اهللا   م�

اوند روح مبارك در سفر هميشه نماز را قصر مي فرمودند تا آنگاه كه خد همصاحبت داشتم و آنحضرت

ي� ر� آنگاه همراه حضرت ابوبكر صديق  .ان را قبض كردش ـه   ،بودم   ه� ع�نْ اهللا� ض� ايشان نمازهاي سفر را هميش

ـي� ر� همراه با حضرت عمر  سپس و. قصر مي كردند تا آنگاه كه خداوند روح شان را قبض نمود   ه� ع�ْنـاهللا� ض�

ـد بودم و ايشان تا آن هنگام كه خداوند روح شان را قبض نمود هميش . ه نمازهاي سفر را قصر مي خواندن

ي� ر� سپس با حضرت عثمان  ـرد    ،همراه بودم  ه� ع�ْنـاهللا� ض� ـبض ك ايشان نيز تا آندم كه خداوند روح شان را ق

ـراي  : شك خداوند مي فرمايد يو ب. صر مي خواندندهميشه نمازهاي سفر را ق و اسوة نيك قابل پيروي ب

  ←. موجود است هشما در وجود رسول خدا
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چهار ركعت بخواند، اگر بعد از دو ركعت در قعده نشسته و  سهواً اگر مسافري نماز سفر را   :۸مسئله

شود و دو ركعت ديگرش نماز  سوب ميالتحيات را خوانده بود، دو ركعت اين نماز وي فرض مح
  . باشد نفل خواهد بود، و سجدة سهو نيز بر او واجب مي

ـاز،سته بود، در اين صورت هر چهار ركعنشه و اگر بعد از دو ركعت در قعده ن  نفل ت اين نم

  . فرض را دوباره از سر بخواند. شود شمرده مي

  
�+ �_�  

  
اقامت كرد و نيتش اينست كه كمتر از پانزده روز در آنجا  اگر مسافري در طول راه در جائي  :۹مسئله

ـد دو    خواهد ماند، در اين صورت او هنوز هم مسافر مي باشد، بنابرين نمازهاي چهار ركعتـي را باي
  . ركعت بخواند

ـورت و اگر نيت كرد كه پانزده روز يا بيشتر از پانزده روز در آنجا بماند،  ـافر   او در اين ص مس
  . نون نمازها را كامل بخواندنمي باشد و اك

                                                                                                         
     1061 حديث: و ابن ماجة شريف 1034حديث : داود شريف و ابو1112حديث : مسلم شريف

ي� ر� اهللا بن عمر  ابن حزم ظاهري نيز با سند صحيح از حضرت عبد   _ �+   : روايت مي كند    ه� ع�نْ اهللا� ض�

 قَ  نهُ وعَ 
َ

 قَ : ال
َ

 سُ رَ  ال
ُ

 َص : هاهللاِ  ول
َ

   .رَ فَ كَ  ةَ ن	 ک الس� رَ ن تَ مَ  ،انِ تَ 7عَ رَ  رِ فَ الس	  ةُ ال

ي� ر� حضرت عبداهللا بن عمر  :ترجمه   ؛روايت مي كند ه از رسول خدا  م�اه� ع�نْ اهللا� ض�

و چهار ركعت {قانوناً نماز سفر دو ركعت است و هركس آن را ترك كرد: فرمودند هآنحضرت

  . از اين قانون انكار مي كند}خواند، او گويا

   7/186: االولياء حليةو  7/291: و كذا في اعالء السنن 3/548: القاري ةعمد

   2/339: و االحكام الشرعيه از اشبيلي 13/491: و جامع االحاديث

ـا   285تفصايل اين مسئله و ساير احاديث مربوط آن در جلد هفتم اعالء السنن از صفحة   309ت

  .درج است
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و بعداً اگر اراده كرد تا پيش از پايان پانزده روز از اينجا حركت كند، در اين صورت نيز بازهم 

  . اكنون نيز نمازها را بايد كامل بخواند. او مسافر نمي باشد

ـومتر  77{ميل 48طرف جاي ديگري حركت كرد و آنجا ه ب محل و چون از اين از }كيل
فاصله }كيلو متر 77{ميل 48و اگر كمتر از . گردد ، در اين صورت او باز مسافر ميارددله فاصاينجا 

  . دارد، مسافر نمي گردد

ـز   ميل 48كسي نيت سفر  اگر  :۱۰مسئله  راه را كرده از خانه برآمد، ولي از همان خانه اين نيـت را ني

بنابرين  باشد، نمي ، او مسافرنمك اقامت مي}كه در بين راه است{قريه داشت كه پانزده روز در فالن
  . نمازهاي خود را كامل بخواند

ـافر  آن و چون به  قريه رسيد، اگرچه نخواست كه پانزده روز آنجا اقامت كند، بازهم او مس
  . نمي باشد

ـة    }كيلومتر 77{ميل 48ي برود كه جائكسي اراده كرد تا به  اگر  :۱۱مسئله ـيكن خان ـله دارد، ل فاص
  . واقع است، در اين صورت او مسافر نمي باشد خودش در مسير راه

  
�+ �_�  

  
ـفر در حالـت   ميل  40فاصله سفر را شروع كرد، ليكن درميل  80اگر زني به نيت :۱۲مسئله آغاز س

كامل  بنابرين چون از حيض پاك شد، غسل نموده نمازهاي خود را. حيض بود، او مسافر نمي باشد
  . بخواند

ـدنش  اگر هنوز هم دوري مقصد سفرش از پاك شدن از حيض، البته بعد  محل پاك ش
ـود، زن   مي}كيلومتر 77{ميل 48 شد، يا در آغاز سفر پاك بود و حيض در طول راه شروع شده ب

  . شود، بنابرين نماز را مسافرانه دو ركعت بخواند مذكور مسافر شمرده مي

  اقامت پانزده روز را كرد، در اينخواند و در دوران خواندن نماز، نيت  اگر مسافري نماز مي  :۱۳مسئله

  . صورت حاال او مسافر نمي باشد و اين نماز را نيز بايد كامل بخواند
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�+ �_�  

  
و اراده داشت كه {اگر مسافري در طول راه در جائي براي سه يا چهار روزي اقامت كرد  :۱۴مسئله

ـار   ش ليكن چنان اتفاقاتي برايش پيش مي آيد كه مانع حركتش مي}حركت كند ـر ب ود، گرچه ه
ـانع    ي پيش ميحادثه اكنم، ليكن باز  نيتش اين است كه فردا يا پس فردا حركت مي ـه م آيد ك

ـيچ  رفتنش مي  گردد، و به اين ترتيب پانزده يا بيست روز يا يك ماه يا بيشتر در آنجا ماند، ليكن ه

مدت مديدي را به گاهي نيت اقامت پانزده روز را نكرد، اين شخص هنوز هم مسافر است، گرچه 
  . اينگونه در آنجا بماند

اندكي  ةد از طي مسافسفر از خانه خارج شد و بع}كيلومتر 77{ميل 48كسي به ارادة  اگر  :15مسئله
كه نيت مراجعت  خانه برگشت، در اين صورت او از همان هنگاميه از ارادة سفر منصرف گرديده ب

  . را كرده، مسافر نمي باشد

نيـت  زي كه شوهرش در جائي رو ندچي به همراه شوهر خود در سفر است، هر اگر زن  :16مسئله
ـوهر د  ، نيتتدر اين حال زيراد، نه بيشتر، بوم خواهد يقماقامت نمايد، زن نيز به همان اندازه   ارايش

  . مي باشداعتبار 

زن }هم خودش و هـم {اگر شوهر ارادة پانزده روز اقامت در آنجا را نمايد، در اين صورت
ـر   . چه زن نيت پانزده روز اقامت را كند يا نكند. افر نمي باشندمس از  و اگر شوهر نيـت اقامـت كمت

  . زن مسافر خواهند بود}هم خودش و هم{پانزده روز را نمود، در اين صورت

  

�+ �_�  

  
ست، در آنجا هخانه اش به محلي رسيد كه }كيلومتر 77{ميل 48 مسافري بعد از طي  :۱۷مسئله

  . افر نمي باشد، چه مدت زيادي در اينجا اقامت نمايد يا مدت كمياكنون او مس

  افرـنيز او مسرا در اينجا دارد، در اين صورت  ارادة پانزده روز اقامت و و اگر خانه اش نيست
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  . نمي باشد و نمازهاي خود را كامل بخواند

ـوز  را دارد، در ا در اينجاست و نه نيت پانزده روز اقامتنه خانه اش  اگر و ين صورت او هن
  . باشد، و بنابرين فرض چهار ركعتي را بايد دو ركعت بخواند هم مسافر مي

ـا  نجا، ده روزج روز ايالً پنـخواهد در طول راه در جاهاي مختلف مث كسي مي اگر   :۱۸مسئله و  آنج
صورت  اين رندارد، د جا را يچه دوازده روز در جاي ديگري اقامت كند، ليكن نيت اقامت پانزده روز در

  . شود او هنوز هم مسافر دانسته مي

كسي شهر خود را كُالً ترك كرده باشد و در شهر ديگري سكونت نموده و همانجا  اگر  :۱۹مسئله
اين صورت آن شهر  اي ندارد، در كند، و اكنون با شهر قبلي و خانة قبلي خود هيچ رابطه زندگي مي

  . باشند مي قبلي اش و ساير شهرها براي او در يك حكم

ـار روزي در    ـه چه بنابرين اگر آن شهر در هنگام سفر در مسير راهش قرار گرفت و او س
  . آنجا اقامت نمود، او مسافر خواهد بود و لهذا نماز خود را مسافرانه دو ركعت بخواند

ـز نماانه رسيد، در اين صخه كسي در سفر بود كه نمازش قضا شد و آنگاه ب اگر  :۲۰مسئله  زورت ني
  . عصر و عشاي قضا شده در مسافرت را دو دو ركعت بخواند ،هاي فرض ظهر

اين صورت در حالت  ده بود، دريكي از نمازهايش مثالً ظهر قضا ش و اگر قبل از آغاز سفر،
  . سفر نيز قضاي آن را بايد چهار ركعت بخواند

اختيار كرد، اكنون خانة اصلي  ليطور كُه اگر زن بعد از عروسي، زندگي در خانة شوهر را ب  :۲۱مسئله
خانة پدري خود برود و ه سفر نموده ب}كيلومتر 77{ميل 48بنابرين اگر . باشد او خانة شوهرش مي

ـاز و روزة  بايد نيت اقامت پانزده روز را نداشته باشد، در اين صورت نماز و روزة خود را  به صورت نم
  . مسافرانه انجام دهد

همان  صورت خانة اصلي او اين خانة شوهر را نكرده بود، در در اگر زن ارادة زندگي دايمي و
  . خانه ايست كه قبالً بود

  

�+ �_�  

  

  صورت وقت نماز رسيد، در اين كسي در كشتي سوار بود و كشتي در حركت بود كه اگر  :۲۲مسئله
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  . بخواندنماز را در همين كشتي متحرك 

  . ز بخواندشد، نشسته نما چرخي مي اگر از ايستادن دچار سر

يعني نماز خواندن در ريل و قطارِ در حالِ حركـت  . حكم نماز در قطار نيز مانند باالست  :۲۳مسئله
  . جايز است

 شود و يا خوف افتادن را دارد، نشسته نماز و اگر نماز خوان از ايستادن دچار سرچرخي مي

   )١(.بخواند

ـه   خواند كسي در داخل ريل و قطار نماز مي اگر  :۲۴مسئله كه قطار جهت خود را تغير داد و قبله ب
ـمت   ه بايد در حالت نماز خواندن، خود را بنيز سمت ديگر قرار گرفت، نماز خوان  ـان س طرف هم

  . سوي قبله نمايده قبله بگرداند و رخ ب

برايش سفر كند، در اين صورت }كيلومتر 77{ميل 48خواست تا به فاصلة  اگر زني مي  :25مسئله
بدون  سفر نمودن. سفر كند يا محرم ديگري با او همراه نباشد،كه شوهرش  هنگامي تاجايز نيست 

  . محرم گناهي بزرگ است

ـورت   }كيلومتر 77{ميل 48فاصلة كمتر از ه خواهد ب و اگر زن مي سفر برود، در ايـن ص
   . همراه با محرم رفتن برايش خوبتر هست

      )٢ (.نع كرده استاحاديث شريف، سفر بدون محرم را براي زن به سختي م

                                                 
  _ حكم نماز خواندن در طياره و هواپيما +     (١)

  . و هواپيما مانند حكم نماز بر زمين و ريل يا قطار است حكم نماز خواندن در طياره

 76ص  8 ج: و مسايل نماز 1/394: و امداد الفتاوي 4/71: و احسن الفتاوي 714/ 1: امداد االحكام

    1/280: و  نظام الفتاوي 77تا 

  

  _ سفر بدون همراهي محرم براي زن جايز نيست  + )٢(

�+�_�  

مَ  _  �+
ْ
 تَُسافُِر ال

َ
ي	اٍم وَمَا فَوْقَهَاوَال

َ
ثَةَ ك

َ
ةُ بِغWَ ِXََْْرٍم ثَال

َ
      1/142 :عالمگيريفتاوي  .رْأ

  : صحيح و مشهور وارد است حاديثچنانچه در ا

 نهُ عَ  اهللاُ  ِ�َ ر رَ مَ قُ  ابِن  ِن عَ _   �+
َ
 قَ ه  ]	 اZ	  ن	 ما ا

َ
 مََع ذِي : ال

	
ي	اٍم إِال

َ
ةُ ثَالَثَةَ ك

َ
 تَُسافِرِ المَرْأ

َ
  ← .Wََْرمٍ ال
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 نيست شريعت پابند دلش نيست و به در رسول كه ترس خدا و حرميسفر كردن زن با م  :26مسئله

  . جايز نمي باشد

  
�+ �_�  

  
پائين شده در جائي }يا موتر{بود كه وقت نماز رسيد، از ارابه}يا موتر{ارابه  اگر زني سوار  :۲۷مسئله

  .خلوت نماز بخواند

و {ز ارابهاين صورت ا دروضو بگيرد، }يا موتر{اگر زن نتواند در داخل ارابهبه همين ترتيب 
غيره  يا ا چادرحجاب همراه ندارد، خود را ب و اگر. شده در گوشة خلوتي نشسته وضو كند پائين }موتر

  .پيچانيده پائين شود و نماز بخواند

چنان افراط }گفت كهخوانند، بايد  خاطر حجاب در چنين حالتي نماز نميه بعضي زنان ب{
. حكم شريعت را در هركاري بايد مقدم قرار داد. در حجاب كه باعث قضاي نماز بگردد حرام است

                                                                                                         
ي� ر� اهللا بن عمر  از حضرت عبد :ترجمه زن به  :فرمودند هروايت است كه رسول خدا  ه� ع�نْ اهللا� ض�

  . كند مگر اينكه محرمش همراه با او باشدسفر نبايد  ،مسافت سه روز راه

  1973 حديث 7/275 :اعالء السنن و 1729و 1122و 1025و 1024حديث : بخاري شريف

  : در مسلم شريف روايت استو همچنين    _ �+

 عَ 
َ
 قَ  نهُ عَ  اهللاُ  ِ�َ رَ  à ا_درِ  يدٍ عِ  سَ ِب ن ا

َ
 قَ  ال

َ
 سُ رَ  ال

ُ
ْن : هاهللاِ  ول

َ
ِخرِ، أ

ْ
َوِْم اآل

ْ
dةٍ تُؤْمُِن بِاهللاِ وَا

َ
 iَِل� ِالمْرَأ

َ
ال

وِ 
َ
بُوهَا، أ

َ
 وَمَعَهَا أ

	
ي	اٍم فََصاِعًدا، إِال

َ
ثَةَ ك

َ
وْ ذُو Wََْرٍم مِنْهَا تَُسافَِر َسفَرًا يَُكوُن ثَال

َ
ُخوهَا، أ

َ
وْ أ

َ
وْ زَوُْجهَا، أ

َ
  .انْنُهَا، أ

ي� ر� حضرت ابو سعيد  :ترجمه براي زني كه به خدا : فرمودند هگويد كه رسول خدا مي    ه� ع�نْ اهللا� ض�

رش مگر اينكه پد روز راه يا بيشتر طول دارد برود،  و روز آخرت ايمان دارد حالل نيست تا به سفري كه سه

  . يا پسرش يا شوهرش يا برادرش يا محرم ديگرش همراه او باشد

 و 1466حديث : داود سنن ابو و 1975حديث  7/277 :اعالء السنن و 2390حديث: مسلم شريف

   1089حديث  :سنن ترمذي

  .كيلومتر است 77ميل يا  48معادل  ،گذشت، سه روز راه 3و چنانكه در مسئلة 
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حدود حجاب را نيز بايد همان اندازه قرار داد كه شريعت بيان كرده است و تجاوز از حدود شريعت و 

  . شرمسار گرديدن نزد خدا، جهالت و ناداني بزرگ است

  . باشد ، بي غيرتي و گناه ميبدون ضرورت در حجابالبته تقليل 

 خواندن نماز كه تسه مريض نيز بوده و چنان}يا گاوي گاريا ـي{ي سوار ارابهـكس اگر  :۲۸مسئله

جايز در حال حركت }گارييا {نماز خواندنش بر ارابهبازهم باشد،  حالت نشسته برايش جايز ميه ب
  . نمي باشد

كن چوب آن بر شانة گاوها باشد، در اين صورت نيز نماز خواندن و اگر ارابه متوقف باشد لي
  . بايد گاوها را از ارابه جدا كرده آنگاه برآن نماز خواند. برآن جايز نيست

خواندن  ها را از ارابه جدا نكنند، نماز كه اسپ و همين حكم ارابة اسپي نيز است كه تا وقتي
  . برآن ارابه جايز نخواهد بود

ـاوه جايز است، برايش حالت نشسته در نماز خواندن كه كسي   :۲۹مسئله ـا  {نماز خواندن در كج ي
  . باشد نيز برايش جايز مي}موتر

نيست،  كجاوه جايز دن درمردم قرار داشته باشد، نماز خوان كه كجاوه بر شانة ليكن هنگامي
  . كه آن را بر زمين بگذارند، آنگاه نماز در آن جايز خواهد بود بلكه زماني

خواهد  خطر به الشم يا پائين بيايد، جان}يا موتر{شتر يا ارابه كه اگر از كسي خوف دارد اگر :۳۰مسئله
  .بدون پائين شدن از آن نيز جايز خواهد بود}يا موتر{افتاد، در اين صورت نماز خواندن برآن ارابه

  

  

  

  
  نماز مسافرديگر ل ئبعضي مسا

�+�_�  

بين آن دو  نيت اقامت پانزده روز را كند و}دو شهر يا دو قريه يعني در{جادو در كسي  اگر :۱مسئله
ديگر نمي رسد، مثالً بخواهد ده روز جاي ه ي آنها بذان يكآوجود دارد كه صداي  مسافتآنقدر جا 
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ـٰ� «(، اقامت كند »م�ٰ� «منطقة  و پنج روز در »مكه«شهر  در ر د )،در سه ميلي مكه واقع اسـت »  م�
  . شود مسافر دانسته ميص اين شخ نيزاين صورت 

روز  جا و نيت اقامتپانزده شب را در يك ةو در مسئله باال اگر اين شخص نيت اقامت شبان :۲مسئله
او نيت اقامت شب را در آن نموده است، آنجا محلي كه  ، در اين صورت هركند ديگريجاي را در 

  .اشتنخواهد درا قصر در آنجا  ةجازه و اوطن اقامت او بود

ـفر ه در آنجا دارد، اگر ب كه نيت اقامت روزانه را ديگر لمح و  48يعنـي  {فاصلة مسافت س
ـا    او ، در اين صورت باشداقامت شبانه اش دور  جايگاهاز اين }كيلومتر 77ميل يا  ـه آنج ـتن ب با رف

  . مقيم خواهد بود ،كمتر فاصله داشته باشد اگر و. گردد مسافر مي

 كه صداي آذان يـك  آنقدر با هم نزديك باشندمحل دو  گر هرباال ا ةمذكور ةو در مسئل :۳مسئله
 نيـت  ابشود، و  مي محسوبدو جايگاه يكي  ، در اين صورت هررسد ديگر ميجايگاه  جايگاه به

  .گردد مقيم ميجا شخص در هر دو ه روز اقامت پانزده

  
�+ �_�  

   
ـاز  }وقت{يحال صحيح است، چه نماز ادائ اقتداي مقيم پشت مسافر در هر  :۴مسئله ـا نم  باشد ي

  . قضائي

 مقيم اكنون بايد اندو ركعت خود را خوانده سالم گردانيد، مقتديامام مسافر كه  هنگامي و
الحق  آنهازيرا  د،نتند بلكه خاموش بايسننماز قرائت نك ةو در بقي دنكن را تكميل يشنماز خو برخاسته

  . باشد ميبه سبب متابعت امام فرض  آنهاو قعدة اولي نيز بر . اند

 مقتديان خودفوراً ، وددو جانب خ د از سالم دادن به هربراي امام مسافر مستحب است تا بع         

 بودن افرمس ديان را ازمقت كه قبل از شروع نماز نيز اينست بهتر بلكه. استرا اطالع دهد كه او مسافر 

  . مطلع بگرداند خود

 هنگامي و كه وقت نماز باقي است ند، ليكن تا هنگاميتواند پشت مقيم اقتداء ك مسافر مي :5مسئله

اين صورت مسافر  در}خواند آن نماز را قضائي مي ،و حاال امام مقيم{كه وقت نماز به پايان رسيد
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اقتداء  جازةعشاء ا ر وعص پشت امام اقتداء كند، و در نماز ظهر واجازه دارد فقط در نماز صبح و مغرب 

   .و را نداردبه ا

نماز را بايد بب متابعت امام، مسافر نيز به س ،كند كه مسافر پشت مقيم اقتداء مي انيزيرا زم
قعدة اولي مسافر فرض  ليو نمي باشددر اين صورت قعدة اولي امام فرض  وخواند، چهار ركعت ب

ـد، و  الزم مي »غير فرض خوان«پشت » فرض خوان«باشد، كه در اين صورت اقتداي  مي  آي
  .ستياينكار جايز ن

  
�+ �_�  

  
را كند، چه در آغاز نماز يا در ميان آن و }پانزده روز{نيت اقامت ،اگر مسافري در دوران نماز  :6مسئله

، در اين صورت بر او الزم است تا اين نماز را گردانيدن اما قبل از سجدة سهو يا سالم ،يا در آخر آن
  . قصر براي او اكنون جايز نيست .چهار ركعت بخواندمكمل 

 نمازشگر بعد از اداي سجدة سهو يا بعد از سالم دادن نيت اقامت را كرد، در اين صورت ا

   .مي باشدمسافرانه 

اقامت  نيت اقامت را كند و يا در حالت الحق بودن نيت ،گذشتن وقت نماز البته اگر بعد از
هار ركعتي اسـت،  ن نماز نخواهد انداخت و اگر اين نماز چـتش اثري برآنمايد، در اين صورت ني را

  . واجب خواهد بودكردن در آن بر او  قصر

  
  

  _:مثال اول +

�+�_�  

ـاز  مسافري شروع به خواندن نماز ظهر ـر   كرد و يك ركعت را خوانده بود كه وقت نم ظه
ندارد و اين نماز  اثيرياز تدر اين صورت نيت او در اين نم. شد، آنگاه مسافر نيت اقامت را نمود ختم

  .بخواند انه يعني دو ركعتبايد مسافر را
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  _:مثال دوم +

�+�_�  

ـات   ه بمسافر ديگري اقتداء كرده و الحق گرديد و آنگاه شروع ه مسافري ب ـدن ركع خوان
ـاز    كرد و سپس نيت اقامت را نمود،  فوت شده اش ـر ايـن نم در اين صورت نيز اين نيتش اثري ب

  .بخواندي آن را قصر يعني دو ركعتاو بايد  ،نخواهد افگند و اگر اين نماز چهار ركعتي است

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  ت و نفلل نمازهاي سنّمسائ

�+�_�  

احاديث شريف تاكيد . باشد سنت مي ركعت نماز دو ،از نماز فرض، قبل در وقت نماز صبح  :۱مسئله

  . نبايد ترك كرد هرگز اين دو ركعت سنت را .اند ن نمودهآبسياري بر

ار فقط همان رديد، در اين صورت ناچگ وقت نماز خيلي تنگو اگر احياناً بر كسي دير شد     

آفتاب طلوع نموده خوب باال آمد، اين دو ركعت سنت را  كه هنگامي، اما بخواند دو ركعت فرض را

  )١(.بخواند ئيقضا

ركعت فرض  اوالً چهار ركعت سنت بايد خواند، سپس چهار}پيشين{ظهرنماز در وقت   :۲مسئله

احاديث . باشد ي ميضرور ظهر وقتخواندن اين شش ركعت سنت در . ركعت سنت و آنگاه دو

  .دارد ترك آنها بدون عذر گناهو شريف تاكيد بسياري بر خواندن آنها نموده 

را  اوالً چهار ركعت سنت بخواند و سپس چهار ركعت فرض}ديگر{عصرنماز در وقت  : ۳مسئله

كسي آن را  ين اگربر، بناه استوارد نگرديد اين چهار ركعت سنت عصرتاكيدي بر ليكن  .اداء كند

  . آورد دست ميه ثواب بزرگي ب ،كسي بخواند و هر .گناهي ندارد خواندن

ـنت    اوالً سه ركعت فرض بايد خواند}شام{مغرب نمازوقت  در  :۴مسئله ـپس دو ركعـت س  .و س

  . شود گناهكار مي ،كسي نخواند اگر. باشد ي ميرخواندن اين دو ركعت سنت نيز ضرو

ـنت   اول چهار ركعت حب اينست كه شخصتسبهتر و م}خفتن{عشاءنماز در وقت   :5مسئله س

نفل  دو ركعت ش خواستلاگر د ، سپس چهار ركعت فرض، سپس دو ركعت سنت، سپسبخواند

  . خواند، شش ركعت سنت خواهد ه اين حسابب .و در آخر سه ركعت وتر بخواند ،بخواند

  سپس ،رض بخوانداول چهار ركعت ف ،نخواند، در اين صورت باال نمازه شكل كسي ب اگر

                                                 
   .مالحظه كنيد 408تا  406اهميت و دالئل دو ركعت نماز سنت صبح را در صفحة      (١)
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سنت بعد از نماز فرض عشاء ضروري خواندن اين دو ركعت . بخواندرا آنگاه وتر  ركعت سنت و دو
  . شود نخواند گناهكار ميكسي آن را  اگر. ستا

شريف  فراواني در احاديث تاكيد و تاز تراويح نيز سنت اسنم خواندن ،در ماه مبارك رمضان  :6مسئله
  . ن گناه داردآ ترك نخواندن و )١(.است برآن آمده

 عشاء تاز فرض و سنُّـبعد از نم. نند، نبايد اينكار را كردك اكثر ترك مي زنان، نماز تراويح را

.بايد خواند »تراويح بيست ركعت«}فتنخُ{
 دوما دو ا، چه دو دو ركعت و چه چهار چهار ركعت)٢(

                                                 
ن� رَُسوَل اهللاِ َص�� اُهللا عَلَيِْه وََسل�مَ، قَاَل      (١)

َ
� هَُريْرَةَ، أِ

َ
ُ مَا مَْن قَاَم رَمََضاَن إِيمَ : قَْن أ

َ
انًا وَاْحتَِسابًا، غُفَِر )

 .يَقَد�مَ مِْن ذَنْبِهِ 

ي� ر�  از حضرت ابو هريره :ترجمه هر كسـي  : فرمودند  ه روايت است كه رسول اكرم  ه� ع�نْ   اهللا� ض�

، خداوند همة گناهان گذشته اش را مي اداء كنداميد ثواب و با ايمان  تدر حالدر ماه رمضان را تراويح نماز 
  . بخشايد

  795: و صحيح مسلم شريف 2009و  37حديث : صحيح بخاري شريف

ثَِ; َقبُْد الر�9َِْن نُْن عَوٍْف، َقْن رَُسوِل اهللاِ     _�+ لَهُ  َحد� ن�هُ ذَكََر َشهَْر رَمََضاَن فَفَض�
َ
َص�� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم ك

هُورِ، وَقَاَل  Bالش 
َ

Dَ :هُ مَْن قَامَ رَمََضاَن إِيمَاBم
ُ
َتْهُ أ

َ
Fَنًا وَاْحتَِسابًا َخَرَج مِْن ذُنُوبِهِ كَيَوِْم و.  

ي� ر�  عبد الرحمن بن عوفاز حضرت  :ترجمه ْنـ  اهللا� ض� ـرم    ه� ع� ـول اك ـاه   هروايت است كه رس م

در در ماه رمضان را تراويح نماز هر كسي  :وده آن را از همة ماه ها برتر قرار دادند و فرمودندمرمضان را ذكر ن
   .وي را به دنيا آوردمادرش د كه گردپاك مي  به مانند روزياو از گناهان ، اداء كنداميد ثواب و با ايمان  تحال

     2208حديث : سنن نسائي شريف

 رَ  ونَ Kُْ عِ  انَ َض مَ  رَ Jِ  ن� سُ  وَ    )٢(
ْ
L َ2/71 :ائقلرا بحرال ... ةَ ع   

ـا،    تـجز اهل بدع( سالم و همة اهل ا متمجتهدين اامامان صحابه و تابعين و  ـيعه ه مانند ش

ـراويح  « ه ك اجماع دارند  )وهابي ها، المذهب ها، غير مقلدين، سلفي ها و اهل حديث ها  حد اقل نماز ت

   :چنانچه. ثابت است ه و بيست ركعت تراويح از حضرت رسول اكرم، است »بيست ركعت

ََسِن عBNَِ نُْن Mَُم�     _�+
ْ
Oبُو ا

َ
عَنَا أ الُِح ر9ََِهُ اهللاُ َحد� يُْخ الص� قWَِْيB الش�

ْ
9ََْد ال

َ
َحد�عَنَا َقبْدُ الر�9َِْن نُْن َقبِْد  ِد بِْن أ

ْخMُ XَِYََم�ُد نْنُ 
َ
الُِح قَاَل أ عَبُْد الص�

ْ
مُؤْمِِن ال

ْ
عَنَا إِبْرَاهِيمُ نْنُ  ال عَنَا ُقمَرُ نُْن هَارُوَن َحد� نازِ  9َُيٍْد الر�ازِيB َحد�

ْ
Oقَْن َقبِْد  ا

مَلِِك بِْن عَتِيٍك َقْن َجابِرِ بِْن َقبِْد اهللاِ 
ْ
B̀  الر�9َِْن َقْن َقبِْد ال aرَمََضاَن فََص�� ه  قَاَل َخَرَج ا cِ ٍْلَة

َ
e ذَاَت←    
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وْتََر بِثَالثَةٍ 

َ
عَةً وَأ

ْ
Lَِيَن رKْرْبَعَةً وَِع

َ
  .ا�aاسB أ

  556حديث  317و  1/316: ق.  ـه427همي جرجاني متوفى بو القاسم سااز  تاريخ جرجان

ي� ر� حضرت جابر بن عبد اهللا  :ترجمه ـول اهللا    ه� ع�نْ   اهللا� ض� ـب  همي فرمايد كه رس ـاه   ي ازدر ش م

  . رمضان آمده مردم را چهار ركعت فرض و بيست ركعت تراويح و سپس سه ركعت وتر نماز دادند

عَنَا يَزِيُد نُْن هَ      _�+  َحد�
َ

ََكِم، قَْن مِقَْسٍم، عَِن ابِْن َقب�اٍس : ارُوَن، قَال
ْ
Oنَا إِبْرَاهِيمُ نُْن ُقثْمَاَن، عَِن ا

َ
 اهللاُ  lَِ رَ  أ

وِتْرَ  ا مَ هُ نْ قَ 
ْ
عَةً وَال

ْ
Lَِيَن رKْرَمََضاَن ِع cِ mNَن يَُصnَ َن� رَُسوَل اهللاِ َص�� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�م

َ
  .أ

ي� ر�    بن عباسحضرت عبد اهللا :ترجمه در ماه رمضان  همي فرمايد كه رسول اهللا   اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

  . بيست ركعت نماز مي خواندند و سپس وتر را

    653حديث : و المنتخب از مسند عبد بن حميد  7692حديث  2/164: مصنف ابن ابي شيبه

ـديث  : و معجم كبير طبراني 5440و 798: و بغوي و معجم اوسط طبراني ـوي و   12102ح و بغ

    7/82: و اعالء السنن 4289حديث : سنن كبري بيهقي

�m بِْن كَعٍْب     _�+َ
ُ
َ بِالل�يِْل cِ رَمََضانَ : وََقْن أ mNْن يَُص

َ
�� نَْن كَعٍْب أَ

ُ
مَرَ أ

َ
اِب أ َط�

ْ
sن� ُقمَرَ نَْن ا

َ
إِن� ا�aاَس : فَقَاَل . أ

قُرْآَن عَلَيْهِمْ بِالل�يْلِ  يصومون اaهار وال uسنون أن يقرءوا،
ْ
َت ال

ْ
ءٌ لَمْ يَكُنْ : فَقَاَل . فَلَوْ قَرَأ ْyَ مُؤْمِنَِ}، هَذَا

ْ
مِ|َ ال

َ
. يَا أ

ْحَسنُ : فَقَاَل 
َ
ِكن�هُ أ

َ
عَةً فََص�� بِِهمْ ِعKِْيَن . قَْد عَلِمُْت وَل

ْ
Lَر.  cِ والنسا� ،ُ

َ
9َُْد نُْن مَنِيٍع وَالل�فُْظ )

َ
ُكYَْى رَوَاهُ أ

ْ
       .ال

ي� ر� از حضرت اُبي بن كعب  :ترجمه ي� ر� روايت است كه حضرت عمر    ه� ع�نْ اهللا� ض� او را در    ه� ع�نْ اهللا� ض�
بدهد، و به او فرمود؛ مردم روز را روزه }تراويح{رمضان دستور داد تا مردم را در شب هاي ماه رمضان نماز

  . پس اگر شبانه قرآن را براي آنها قرائت كني، خوب خواهد بود مي گيرند و ليكن درست قرائت نمي توانند،

ي� ر� حضرت اُبي بن كعب  ـرت  . نبوداين طريقة قرائت قبالً ! لمومنينگفت؛ يا امير ا  ه� ع�نْ اهللا� ض� حض

ي� ر� عمر  ي� ر� حضرت اُبي بن كعب . فرمود؛ مي دانم، ولي اين طريقة قرائت خوبتر است   ه� ع�نْ اهللا� ض� از     ه� ع�نْ  اهللا� ض�

  . داد) تراويح(آن بعد مردم را بيست ركعت نماز 

  1/1726حديث  2/384: وصيريباز حافظ  ةبزوائد المسانيد العشر ةالمهر ةإتحاف الخير

ائِِب بِْن يَزِيَد قَاَل     _�+ � ذِئٍْب، َقْن يَزِيَد بِْن ُخَصيْفََة، عَِن الس�ِ
َ
عَنَا ع�Nَِ، أنَا انُْن أ  َقهِْد : َحد�

َ
Dَ نُوا فَقُومُوَنnَ

قُرْآنِ 
ْ
ِمئَِ} مَِن ال

ْ
َقْرَءُوَن بِال

َ
e نُواnَ عًَة، وَ�ِْن

ْ
Lَِيَن رKَِْشهْرِ رَمََضاَن بِع cِ ُقمََر.  

ح�م�ه� از حضرت سائب  :ترجمه ٰ  ر� ـا�� ـابعين  (مردم : مروي است  اهللا	 ت�ع� ـان  ) يعني صـحابه و ت در زم

ي� ر�   خالفت حضرت عمر بن خطاب  ←در ماه رمضان بيست ركعت نماز تراويح را با پابندي مي   ه� ع�نْ اهللا� ض�
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  . را بخواند وتر نمازخواند، آنگاه  چون بيست ركعت تراويح را و. باشد ركعت خواندن بهتر مي

  

  _ فايده +

شوند و تعداد آنها در  گفته مي »هدسنت مؤكَّ«سنت هاي كه خواندن آنها ضروري است 

ـاز   و چهار ،دو ركعت قبل از نماز فرض صبح :، دوازده ركعت استيك شبانه روز ركعت قبل از نم

ـد از   وو د ،}شام{نماز فرض مغرب ، دو ركعت بعد ازظهرركعت بعد از  فرض ظهر و دو ركعت بع

   .و نماز تراويح در ماه رمضان  )١( .عشاءنماز فرض 

  . بعضي از علماء نماز تهجد را نيز سنت مؤكده دانسته اند

                                                                                                         
   .مي خواندندنماز را در  يدو صد آيتسوره هاي خواندند و آنها 

ـنن  اعـالء و  4288حديث : و سنن كبري بيهقي 2825حديث  413ص: مسند ابن الجعد : الس

  1443حديث : السنن و اآلثار فةو معر 7/70

  .بنگريد 513 در صفحة »... نماز تراويح«ل اين مسئله را تحت عنوان تفصيل دالئ

  

  :اداي اين دوازده ركعت سنت مؤكده فضيلت بسياري دارد چنانكه در حديث شريف وارد است     (١)

مَ 
�
يْهِ وََسل

َ
 اهللاِ َص�� اهللاُ عَل

ُ
 رَُسول

َ
ْت قَال

َ
م� َحبِيبََة، قَال

ُ
ُ  مَْن َص�� ِ% يَوْمٍ : َقْن أ

َ
عَةً بُِ)َ '

ْ
ةٍ ثِنَْ/ْ عَْ.َةَ رَ,

َ
ْل

َ
و2َ

عَت8َِْ نَعْدَ : نَيٌْت ِ% ا4َن�ةِ 
ْ
عَت8َِْ نَعَْدهَا وَرَ,

ْ
هْرِ، وَرَ, رْبَعًا قَبَْل الظ=

َ
ةِ  المَغْرِِب، أ

َ
عَت8َِْ قَبَْل َصال

ْ
عَت8َِْ نَعْدَ العَِشاءِ، وَرَ,

ْ
وَرَ,

اةِ 
َ
د

َ
غ
ْ
ةِ ال

َ
رِ َصال

ْ
ج

َ
ف
ْ
   .ال

  روايت است كه حضرت رسول اهللا هَاَقنْ  اهللاُ ِ�َ رَ  از اُم المؤمنين حضرت اُم حبيبه :ترجمه
�

اهللاُ  َص	

مَ 
�
يْهِ وََسل

َ
در يك شبانه روز بخواند، خانه اي برايش در بهشت ) سنّت(هر كسي دوازده ركعت نماز : فرمودند عَل

ز آن، دو ركعت بعد مغرب، دو ركعت بعد عشاء، و دو چهار ركعت پيش از ظهر، و دو ركعت بعد ا: مي سازند
  .ركعت قبل از نماز صبح

ـر  و  415حديث  2/274: جامع ترمذي واللفظ له ـديث   23/234: طبرانـي معجم كبي و  449ح

و المنتخب من مسند عبد بـن   1141حديث  1/361: سنن ابن ماجه و  1/502: صحيح مسلم به اختصار
ـان  و 1185حديث  2/202: هح ابن خزيمو صحي 1552حديث  448ص : حميد  6/204: صحيح ابن حب

   2451حديث 
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�+ �_�  

  

ـاز   تركسي بخواهد بيش و اگر. باشند باال از جانب شريعت متعين مي هاي مذكورةنماز  :۷مسئله نم
بايد  تنها .خواهد اختيار دارد نماز بخواند ميكه  ر هنگاميخواهد و ه ر اندازه اي كه ميه به ،بخواند

  . نماز نخواند، مكروه استدر آنها خواندن  كه نماز وقاتيادر آن كه متوجه باشد 

ـدر   است،نفل ، خواند جز نماز فرض و سنت، هر نماز ديگري كه انسان مي ـر ق ـه   و ه ك
از  بعضي نفل حدي ندارد و نماز. آورد ست ميده بيشتر ب ثواب نفلي بيشتر بخواند همانقدر انسان نماز

  . خواندند و هيچ نمي خوابيدند بنده هاي خدا چنان گذشته اند كه سراسر شب را نماز نفل مي

ـرا در    و بنابرين خواندن آنها بهتر مي تري دارندبعضي از نمازهاي نفل ثواب زياد  :۸مسئله ـد، زي باش
   .دكن يمثواب بسياري كسب كوششي اندك، شخص مقابل 

.التسبيح ةالوضوء، اشراق، چاشت، اوابين، تهجد، صال �يةُ : آنها اينهاستندو 
)١(   

  
  
  
  
  

�+�_�  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 �ي� «نماز  براي مردان     (١)

ُ
 �ي� «. نيز در همين حكم است » ا�سجد ة

ُ
گويند كه  نمازي را مي » ا�سجد ة

 �ي� « خوانند، اما مي هنگام داخل شدن در مسجد
ُ
  .خواند روه نبايدها در اوقات مك مانند ساير نفل را نيز »ا�سجد ة
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  الوضوء تحیة نماز

�+�_�  

ت از وضو دو ركعـت  غبعد فرا ،گرفت  كسي وضوچون ست كه اآن نمازي  »وضوءال �يةُ « :9مسئله
.رد شده استحديث شريف فضليت بزرگي برآن وا در. نماز بخواند

)
 

٢(
را در اوقاتي  »وضوءال �يةُ « ليكن 

  .نبايد خواند ،ستكه نماز نفل مكروه ا

  

  

  

  اشراق نماز

�+�_�  

ـد،  كه  هنگاميخوان  شراق به اينگونه است كه نمازاداي نماز ا طريقة  :۱۰مسئله از نماز صبح را خوان
درود شريف  خواندن}يا الوت قرآنت{ته مشغولسدر همانجا نش بلكه نخيزدبرروي جاي نمازش 

ـود را   أ ذكر اهللا ديگري گردد و در ياد و ةه يا وظيفمليا ك ـد، و خ ـغول   خود را مصروف نماي مش
  . كارهاي دنيائي نگرداند هاي دنيائي يا صحبت

                                                 
 قَ      )١(

َ
 سُ رَ  ال

ُ
  هاهللاِ  ول

�
بِهِ وَوَْجِههِ عَلَيِْهمَا، إِال

ْ
، فُقْبُِل بِقَل عَتَْ}ِ

ْ
Lَر mNوُُضوءَ، وَيَُص

ْ
 فَيُْحِسُن ال

ُ
أ َحٍد فَتَوَض�

َ
 مَا مِْن أ

َن�ةُ 
ْ
ُ ا�

َ
   .وََجبَْت )

  : فرمودند هرسول خدا :ترجمه

حالي بخواند كه قلبش و رويـش   چنان دو ركعت را با سپس بگيرد و خوبي وضو هكه ب كسي هر

  .گردد متوجه آن است، بهشت براي او واجب مي

   345حديث : شريف مسلم

   771 حديث: داود و سنن ابو
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ـاز،  . ز بخواندا چهار ركعت نمايدو  نگاهآ )١ (،چون آفتاب طلوع كرد و خوب باال آمدو  اين نم
.دارد و يك عمره رايك حج  ثوابي برابر با

)
 

٢(   

خوب و ي گرديد و چون آفتاب طلوع كرده ئمصروف كار دنيا ،كسي بعد از نماز صبح اگر و
  . ثوابش كمتر خواهد بود ، اماصورت نيز درست است خواند، اين نماز اشراق راآنگاه  ،باال آمد

  

  

  

  }ُضحی{چاشت نماز

�+�_�  

ـا  شد، آنگاه  تيزو شعاع آفتاب مد بسيار باال آ آفتاب كه هنگامي و :۱۱مسئله حد اقل دو ركعت نماز ي
 مي چاشت نماز را اين .هشت ركعت يا دوازده ركعت نماز بخواندشش يا  بيشتر يعني چهار ركعت يا

.ده استشزيادي برآن ذكر  ثواب ،يث شريفددر احاو  .گويند
 )٣(

   

                                                 
باشد و اين همانوقتي تحقق مي پذيرد كه تيزي نور آفتاب  و مقدار اين بلندي برابر با يك نيزه مي   ) ١(

    2/30: حاشية جديده. دگردان چشم را خيره مي

)٢ (    
َ
  نهُ عَ  اهللاُ  lَِ رَ نٍَس، َقْن أ

َ
 اهللاِ : قَال

ُ
 رَُسول

َ
  : هقَال

جْرِ حَج�ةٍ  ةٍ عُم� قَعََد يَْذكُرُ اهللاَ مَْن َص�� الغََداةَ cِ َ�َاعَ 
َ
ُ كَأ

َ
عَتَْ}ِ nَنَْت )

ْ
Lَمُْس، عُم� َص�� ر َح�� يَْطلُعَ الش�

 ا: وَُقمَْرةٍ، قَاَل 
ُ

 رَُسول
َ

  .تَام�ةٍ تَام�ةٍ تَام�ةٍ : هللاِ قَال

ي� ر�   از حضرت انس بن مالك :ترجمه ـد  هروايت است كه رسول اهللا   ه� ع�نْ اهللا� ض� ـر : فرمودن  ه

ـه  ه نماز صبح را به جماعت بخواند و سپس در جاي خود نشسته بكه كسي  ذكر خدا مشغول شود تا آنك

ترمذي . از بخواند، او اجر كامل يك حج و يك عمره را خواهد يافتآفتاب طلوع نمايد، سپس دو ركعت نم
  535حديث : شريف

 عَ     ) ١(
َ
 قَ  نهُ عَ  اهللاُ  lَِ رَ  اءِ ردَ  ا�F ِب ن ا

َ
   :ال

 قَ 
َ

 سُ رَ  ال
ُ

َ  }ِ تَ Lعَ  رَ َ�  الضB �� ن َص مَ : هاهللاِ  ول  ربَ  اَ �� ن َص مَ  ، وَ }َ لِ افِ الغَ  نَ ب مِ كتَ م يُ ل
ً
 نَ ِمـ َب كتِ  عا

  سِ �� ن َص مَ  ، وَ ينَ دِ ابِ العَ 
ً
 كتبَ  ثماغِ �� ن َص مَ  ، وَ ومَ اeَ  ل4ذَ  ك�َ   تا

ً
َ�  ثِ �� ن َص مَ  ، وَ }َ تِ انِ القَ  نَ مِ  اهللاُ  هُ يا    ←ةَ Kََ  عَ ـن
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  اوابین نماز

�+�_�  

 مي آن را نماز اوابين ،شود خوانده مي}شام{نماز مغرب سنت كه بعد از فرض و نماز نفلي  :۱۲مسئله

.باشد حداقل تعداد آن شش ركعت و حد اكثر آن بيست ركعت مي .گويند
)
 

١(
    

                                                                                                         
ُ  اهللاُ  �َ بَ  ةLعَ رَ 

َ
   .ةِ  ا�ن� يتاً Jِ بَ  )

ي� ر� حضرت ابو درداء  :ترجمه   : ندفرمود هكند كه رسول خدا روايت مي   ه� ع�نْ اهللا� ض�

  . ركعت بخواند از غافلين نوشته نخواهد شد ود چاشت را كه نماز كسي هر«

  . شود را چهار ركعت بخواند از عابدين نوشته مي كسي آن و هر

   .آن را شش ركعت بخواند آن روزش را كافي خواهد بود يكس و هر

  اهد نوشت، خداوند او را از فرمان برداران كامل خو ،آن را هشت ركعت بخواند يكس و هر

   ».آن را دوازده ركعت بخواند، خداوند در بهشت برايش خانه اي خواهد ساخت يكس و هر

  21511: و كنز العمال1781 حديث 35و  7/34 :اعالء السنن طبراني ومعجم كبير 

 قَ ه  m�ِ ا�a  ِن عَ      (١)
َ

مْ  :ال
�
عَاٍت لَمْ فَتََ 

َ
Lَبِعِبَادَةِ ثِنَْ�ْ مَْن َص�� نَعَْد المَغْرِِب ِست� ر ُ

َ
َن )

ْ
فِيمَا بَيْنَهُن� بُِسوءٍ عُِدل

   .عKََْةَ َسنَةً 

كسي كه بعد از نماز مغرب، شش ركعت نماز نفل خواند در  هر: فرمودند هرسول اهللا :ترجمه
ي در ميان آن نگفت، آن شش ركعت برابر با ثواب دوازده سال عبادت برايش حساب زشتكه سخن  حالي

  . خواهد شد

ي� ر�  همچنين از حضرت عايشه    :روايت است  اه� ع�نْ  اهللا� ض�
 قَ ه  m�ِ ا�a  ِن عَ 

َ
ُ بَيْتًا cِ ا�َن�ةِ : ال

َ
عَةً نََ� اُهللا )

ْ
Lَِيَن رKْمَْن َص�� نَعَْد المَغْرِِب ِع.  

ـد   هر: فرمودند هرسول خدا :ترجمه كسي بعد از نمار مغرب، بيست ركعت نماز بخواند، خداون
  . سازد ه اي در بهشت برايش ميخان

  399حديث : ترمذي شريف
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  تهج�د نماز

�+�_�  

ـاز را   ا. ثواب بسيار بزرگي دارد ،شب هايدر آخرو نماز خواندن برخاستن از خواب   :۱۳مسئله يـن نم
هاي نفل بيشتر مـي نمازست و ثواب آن از تمام اپسنديده بسيار  أ اهللا كه نزد گويند ميد تهج 

  . باشد

كسي  اگر .باشد حد اقل چهار ركعت و حد اكثر دوازده ركعت مي ،دتعداد ركعات نماز تهج
  . كافي خواهد بود، دو ركعت نيز ر را بخوانداقدد اين منتوان

 عشاء نماز د از ادايبعاو را بخواند،  دجكسي نتواند در آخر شب از خواب برخاسته نماز ته اگر

  . تهجد را بخواند، اما ثوابش مانند ثواب آخر شب نخواهد بود}،خُفتن{

  .تواند نماز نفل بخواند مي ،هر اندازه اي كه بخواهده كس ب هر هعالوه بر نمازهاي مذكور

  

  

  

  ص ة التسبیح نماز

�+�_�  

 اجر بي لتسبيح آمده است و خواندن آن موجبا ةدر احاديث شريف ثواب بزرگي بر صال :۱۴مسئله

� ص�   حضرت رسول خدا. باشد انتهائي مي ل�يۡ  اهللا�  �� � س� و�  ه� ع�   اين نماز را به كاكاي خود حضرت عباس   مْ ل�

ي� ر�  ْنـاهللا� ض� ـته و  آموخته   ه� ع� و به او فرموده بودند كه به بركت آن، خداوند تمامي گناهانت، چه گذش
  .    را خواهد بخشيد ه خُرد و چه بزرگ، همهو چه نو، چ چه آينده، چه قديم

فرموده بودند كه اگر توانستي، هر روز آن را بخوان و اگر هر روز  هو همچنين آنحضرت
  ماه و اگر هر. اگر هر هفته نتوانستي، ماهانه يكبار آن را  بخوان. نتوانستي، هفتة يك بار آن را بخوان
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.رت يكبار آن را بخواننتوانستي، پس در سراسر عمنيز 

)١(
   

  

  : التسبيح به اينگونه است ةطريقة خواندن صال

ـده    ـوره اي را خوان شخص نيت چهار ركعت نماز را نمايد و سبحانك اللهم و الحمد و س

بْح�ان� اهللا� آنگاه قبل از رفتن به ركوع، پانزده بار  �   س� ح�ْمد� هللا�
ْ
ـد  را  ْكـري� ا�   و� اهللا�    اهللا� ال� ا�   ٰ��  ا� و� ال�   و� ال . بخوان

ـوع  . سپس به ركوع برود و بعد از سبحان ربي العظيم گفتن، ده بار اين تسبيح را بخواند آنگاه از رك
برخاسته بايستد و بعد از ربنا لك الحمد گفتن، باز ده بار اين تسبيح را بخواند، آنگاه به سجده برود و 

تسبيح را بخواند، آنگاه از سجده برخاسته بنشيند و ده بعد از سبحان ربي االعلي گفتن، باز ده بار اين 
ـار ايـن  . بار اين تسبيح را بخواند  آنگاه دوباره به سجده برود و بعد از سبحان ربي االعلي گفتن، ده ب

ـد  آنگاه دوباره از سجده برخاسته . تسبيح را بخواند ـبيح را بخوان ـپس  و بنشيند و باز ده بار اين تس  س

  . زدخي براي ركعت دوم بر

خاطر خواندن ه كه در ركعت دوم، ب مانند ركعت اول بخواند، هنگاميه ركعت دوم را نيز ب
ـاز  . التحيات نشست، اول اين تسبيح را ده بار خوانده آنگاه التحيات را بخواند هر چهار ركعت اين نم

.بايست به همين ترتيب خوانده شود
)١(

    

تعين نيست، بلكه هر سوره اي را كه نماز خوان سوره اي خاص براي اين چهار ركعت م  :15مسئله
  . بخواهد اجازه دارد بخواند

                                                 

� و ابن ماجه و ابن خزيمه وترمذي اين حديث شريف را امام ابو داود       (١) ح�م��� ٰ  ر� روايت كرده    اهللا� ت�ع�ا��

ح�م�ه� عالمه ابن حجر عسقالني .  مسطور است 116و1/115 :اند چنانكه در الترغيب و الترهيب ٰ اهللا� ت�ع�  ر�   ا��
  . ح دانسته اندابن سكن و حاكم نيز اين حديث را صحي: گويد در التلخيص الحبير مي

   7/43: اعالء السننو  1/113 :تلخيص حبير

ةُ الت�ْسبِيح طريقة ديگري نيز در مورد اداي    (١)
َ

تسبيح مذكور  ت شده است و آن اينكه بعد از ثناء؛رواي َصال

ده بار قبل از ركوع، ده بار در ركوع، ده بار بعد از ركوع، ده بار در سجدة اولي،  پانزده مرتبه خوانده شود، سپس

. ده بار در نشست بعد از سجده، ده بار در سجدة دوم، و نمازگزار بعد از سجدة دوم ننشيند، بلكه ايستاده شود

  . باقيماندة ركعات به همين ترتيب خوانده مي شود

  481حديث  2/348: ترمذي شريف
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در اين  ا كمتر خواند،ان نماز فراموش كرد، يكسي خواندن تسبيحات را در يكي از ارك اگر  :16مسئله

  . بعدي نماز بخواند نصورت آن تسبيحات فراموش شده را در رك

ن در ركوع را فراموش كرد و سپس در سجده بيح خواندكسي ده بار تس طور مثال اگره ب
بخواند  ركوع را حااليادش آمد كه آن را نخوانده، در اين صورت هم تسبيحات فراموش شده در ه ب
  . بيست تسبيح را در اين سجده خواهد خواند هجملهم ده تسبيح خود سجده را بخواند، كه  و

ـ  ، هفتاد والتسبيح ةالصياد سپرد اينست كه در هر ركعت ه نكته اي كه بايد ب ـه  پ نج مرتب
 ، لذا ددگر عدد مي »سه صد«شود كه مجموعة اين تسبيحات در چهار ركعت،  تسبيح خوانده مي

ه التسبيح ب ةثواب كامل صالعدد تسبيح در چهار ركعت نماز خوانده شود، انشاء اهللا  »سه صد« اگر
  . دست خواهد آمد

نماز  اين صورت نگرديد، در عت نماز نيز كاملعدد تسبيح در چهار رك »سه صد«و اگر اين 
  . التسبيح نخواهد بود ةباشد، صال اداء شده نفل مي

ـاي   ةاگر در صال  :۱۷مسئله التسبيح، به سببي سجدة سهو واجب شد، اين تسبيحات در سجده ه
  .بعد از آنها خوانده نمي شود}قعدة{سهو و همچنين در نشستن

  . ردن تسبيحات يا از كم خواندن آنها واجب نمي گرددسجدة سهو از فراموش ك  :۱۸مسئله

  

  

  

  

�+�_�  
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  نفلنماز ل ئبعضي مسا

�+�_�  

نيـت  چهار چهار ركعـت  يا اجازه دارد تا دو دو ركعت  ،خواند كسي در روز نماز نفل مي اگر  :۱مسئله

  . ستااز چهار ركعت در روز مكروه  نيت بيشتر. نموده نماز بخواند

را نيت نمايد، هر نفل اجازه دارد كه شش شش يا هشت هشت ركعت  در شب شخص

  . باشد ت ركعت در شب مكروه مياما نيت بيشتر از هش. جايز استرت دو صو

ايـن   بخواند، در راركعت چهار  مةخواهد ه و مي كسي نيت چهار ركعت نفل را بستاگر  :۲مسئله

ـات،    ك ، اختيار داردستخوانده در قعده نش ركعت را دو كه هنگاميصورت  ـدن التحي ـد از خوان ه بع

در شروع  و سپس بدون سالم دادن برخاسته ايستاده شود، و آنگاه درود شريف و دعا را نيز بخواند

�  ركعت سوم � بْح�ان�ك� ا�لل�ٰ�� ْوذ� را خوانده    س� يْمبا ا�ع� ج ان الر�� يْط� ْحٰم ا��ْسم� و   هللا من� الش�� حيْمهللا الر��   ن الر��

 تسنش قعده رد ركعت ي دوبعد از اداچون  كهيار دارد همچنين اختو . كند شريف را آغاز گفته الحمد

ـم� فقط التحيات را خوانده ايستاده شود و آنگاه ركعت سوم را با  ْحٰم ا��ْس حيْمهللا الـر�� ـد   ن الـر��  و الحم

خوانده  التحيات و درود و دعا را ،قعده نشسته چهارم در ركعت شروع كند، و سپس بعد از اداي شريف

  . سالم بگرداند

سالم  هشت ركعت را با يك مةهخواهد  مي بسته است و ااگر نيت هشت ركعت نفل ر و

 جايز مـي برايش مذكورة باال همان ترتيب چهار ركعت ه صورت مذكور ب دو اكنون نيز هر ،بخواند

ته اختيار دارد كه اكنون التحيات و درود و دعا را خوانده سباشد و شخص در قعدة ركعت چهارم نش

� را با ايستاده شود و سپس ركعت پنجم  برخاسته � بْح�ان�ك� ا�لل�ٰ�� و همچنين اختيار دارد  ،شروع كند ...  س�

ـ تا فقط التحيات را خوانده براي ركعت پ ـم� ا نجم ايستاده شود و ركعت پنجم را ب ـد ...  هللا ا��ْس  و الحم

  . شريف شروع نمايد
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 دعا و دات و درودر قعده نشسته اختيار دارد كه التحين ترتيب بعد از ركعت ششم ـميه هب و

� را خوانده ايستاده شود و ركعت هفتم را با  � بْح�ان�ك� ا�لل�ٰ�� ـات را   ي شروع كند و ...  س� ا اينكه فقـط التحي

ْحٰم ا��ْسم� خوانده برخاسته و ركعت هفتم را با  حيْمهللا الر�� سپس  و. شريف شروع نمايد حمدو ال ن الر��

  . د شريف و دعا را خوانده آنگاه سالم بگرداندركعت هشتم در قعده نشسته التحيات و درو بعد از

ـاال  اجازه خواند  كه نماز نفل مي شخصيهر  ـه  را دارد تا هر يك از دو صورت مذكورة ب ب

  . اختيار نمايدترتيب مسطوره 

  

�+ �_�  

  
ـريف در   به همراه الحمد}يك آيت طويل يا سه آيت كوتاه اي{سورة ديگري خواندن  :۳مسئله ش

الحمد  همراه سورة ديگري را به كسي قصداً اگر .باشد واجب مي ،اي سنت و نفلنمازهركعات تمام 

سهو  د سجدةيابورت ص اگر خواندن آن را فراموش كرد، در اين و. دگرد سخت گنهكار مي ،خواندن

   .نمايد

  . دقبالً ذكر شمسايل سجدة سهو 

  

�+ �_�  

  

گناهكار  بشكند نماز را اگر. باشد واجب ميبر او آن  تكميل ،نفل را بست نيت نماز اگر كسي  :۴مسئله

  . بايد قضايش را بخواند ،همچنين نمازي را كه شكسته است. شود مي

كسي نيت  بنابرين اگر. گردد ليكن هر دو ركعت نماز نفل يك نماز جداگانه محسوب مي

 تمام دايآن بر او واجب خواهد بود، نه ا ، فقط اداي دو ركعتاستچهار يا شش ركعت نفل را بسته 

  . چهار يا شش ركعت آن

. سـالم داد كسي نيت چهار ركعت نفل را بست و سپس فقط دو ركعت خوانده  لهذا اگر

  . مرتكب گناهي نمي باشد
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را نخوانده بود كه نمازش را و هنوز دو ركعت  بود كسي نيت چهار ركعت نفل را بسته اگر  :5مسئله

  . ركعت را بخواند فقط قضاي دوشكست، 

كسي نيت چهار ركعت نفل را بسته بود و دو ركعت را خوانده در ركعت سوم يا چهارم  اگر  :6مسئله

 التحيات و ،بعد از ركعت دوم در قعده نشستهاو د كه اگر كربايد مالحظه اكنون ش را شكست، زنما

  . خوانده بود، در اين صورت فقط قضاي دو ركعت را بخواندرا  ... غيره

فراموشي ايستاده شده بود، ه بدون خواندن التحيات ب امانشسته بود  اگر بعد از ركعت دوم و

  .چهار ركعت را بايد قضائي بخواند و يا قصداً ايستاده شده بود، در اين صورت هر

  

�+ �_�  

  
 هر اين صورت ، درشكست خواند كه نمازش نت ظهر را ميس زچهار ركعت نما كسي اگر  :۷مسئله

هر  ، در، چه بعد از ركعت دوم در قعده نشسته باشد يا نه نشسته باشداندچهار ركعت را بايد از سر بخو

  . از سر بخواندكامل دو صورت چهار ركعت سنت را بايد 

 مي هنصف ثواب حالت ايستاد آن ليكن ثواب ،حالت نشسته جايز است دن نماز نفل درنخوا  :۸مسئله

  . نفل ايستاده خوانده شدنماز بهتر اينست تا لذا  ،باشد

ـبب   اگرالبته . ستامذكور د از نماز وتر نيز شامل حكم دو ركعت نفل بع كسي نتواند به س

  . ثواب كامل را خواهد يافتبيماري ايستاده شود، 

ـد  ناچاركه  زماني حالت نشسته تا ت درسنّ و )١(هاي فرضخواندن نماز ـديد نباش ـايز ، ي ش  ج

   .نيست

و بقية {اده شدنگاه ايستآو مقداري از آن را خوانده  نماز نفل را نشسته شروع كردكسي  اگر  :۹مسئله

  . جايز است شكاراين}نماز را ايستاده خواند

                                                 
مراد از . در حكم فرض است باشد، زيرا واجب عمالً لفظ فرض، شامل نمازهاي واجب نيز مي    (١)

   .دانند و بعضي از علماء نماز تراويح را نيز در حكم باال مي. باشد سنت در اينجا نماز سنت صبح مي

     33/ 2 :حاشية جديده
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و {ه در ركعت اول يا ركعت دوم نشسـت ايستاده شروع كرد و آنگا كسي نماز نفل را اگر  :۱۰مسئله

  . باشد اين صورت نيز جايز مي}بقية نماز را نشسته خواند

را ايستاده شروع كرد ليكن به سبب ضعف خسته شده بر عصا يا ديوار  كسي نماز نفل اگر  :۱۱مسئله

  . اين صورت نيز جايز است ،تكيه نمود

مكروه  ،جايز استن حالت ز نفل در اينماعصا يا ديوار و خواندن  كردن بر تكيه ،در نماز نفل

.نيست
)
 

٢(   
  
  
  
  
  
  

  
  

�+�_�  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ـرض و واجـب    25و چنانكه در مسئلة     )١( ـاي ف  ،مكروهات و ممنوعات نماز گذشت، اينكار در نمازه

   . مكروه است
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  ل نماز استخارهئمسا

�+�_�  

اين . مشوره بگيرد أ هتر خواهد بود تا از خداوندري را انجام دهد، بد كاكسي بخواهون چ  :۱مسئله

  . گويند مي »استخاره«مشوره گرفتن را 

� ص�  اهللاچنانچه رسول . ترغيب فراواني بر استخاره نموده اند ،احاديث شريف ل�يۡ �� � س� و�  ه�  اهللا� ع�  مْ ل�
ـقاوت   أ اهللا زره ننمودن او استخانخواستن مشوره  :رموده انددر حديثي ف عالمت بدبختي و ش

.استانسان 
 )١(  

 ،استخاره كردن دونديگري را دارد، بيا نكاح يا سفر يا كار  كسي ارادة نامزدي اگر برينبنا 

  . هرگز پشيمان نخواهد گرديدتعالي انشاء اهللا . بلكه نخست استخاره نمايد ،نكند كاراقدام به آن

ـاز نفـل     نخست ،از استخاره به اينگونه است كه شخصطريقة خواندن نم  :۲مسئله دو ركعـت نم

  : اين دعا را نمايد ،خوانده بعد از آن از ته دل

�  ا�  � ْ ا لل�ٰ�� ك� د قْ ت� ْس ا�  و�  ك� م لْ ع ب  ك� ْزي� خ ت� ْس ا�  ��� � ف�  .مْ يْ ظ ع� الْ  ك� ل ْض ف�  نْ م  ل�ك� ئ� ْس ا�  و�  ك� ت ر� ْد ق� ب  ر�  ك� ان�
� ع�  ت� نْ ا� و�  م� ل� ْع  ا� ال� م� و� ل� عْ ت�  ر� و� د قْ  ا� ال� ر� و� د قْ ت�  � ا�   .ْب غ�ي�ْو م� الْ ال� � � ا�   م� ل� عْ ت�  ت� ك�نْ  إنْ لل�ٰ��  ْزيٌ خ�  ر� مْ اْال� ا ذ� ٰه   ن�

 ْ ���  ْ ْ يْ د  حن ْ ع� م� و�  �� ْ  ه� ْر د قْ اف�  ْي ر مْ ا�  ة� قب� اع�  و�  ا�� �  و�  �� �  ْ   ه� ْر س� ��  � � ث ْ  كْ ار ب�  م� � م� ا� ل� عْ ت�  ت� ك�نْ  إنْ  و�  .ه� فيْ   �� ا ذ� ٰه  ن�
ٌ ش�  ر� مْ اْال�  ْ ر� ��  ْ ْ يْ د  حن ْ ع� م�  و�  �� ْ ع�   ه� فْ ر اْص ف� ْي ْمر ة� ا� قب� اع�  و�  ا�� ْ فْ ر اْص و�  ��� نْ  �� � الْ  ْر د اقْ و�   ه� ع� ث� يْ ح�  ْزي� خ� ��
� ث�   ان� ك�  ْ ض ْر ا�   م� ��     .ه ب

كند  ميكه برايش استخاره  كاري راهمان در وقت خواندن آن  ،برسد مْر� ا اْال� ذ� ٰه چون به و 

 و هنگامي پاك رو به قبله بخوابدو خواب صاف  بعد از آن با وضو بر رخت. نمايد در دل خود تصور

                                                 
     2225حديث  1/309: ي جمع الفوائدبمعناه ف     )١(
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ـد    برايش كار، همانخته بودپ ارادة هركاري كه در دلش محكم و ،كه از خواب بيدار شد ـر خواه بهت

 .ن را انجام بدهدآبود و 
)١(

  
)
 

٢(    

ـود، در    در و شك و تردد ، قلب مطمئن نشداستخاره كردن اگر به يكبار  :۳مسئله ـاقي ب دل هنوز ب

  . اين صورت روز دوم باز به ترتيب باال استخاره نمايد

ـاً  . اينكار را تا هفت بار ادامه بدهد ،اگر بازهم معلوم نشد و خوبي و بدي آنكار انشاء اهللا حتم

  . واضح خواهد گرديد

ـد   ،به اينگونه استخاره نكند كه آيا بروم يا نرومكسي روانة حج بود،  اگر  :۴مسئله بلكه استخاره نماي

  .هكه آيا فالن روز بروم يا ن

  

  

�+�_�  

  

  

                                                 
ـو  خداوندا از علم تو خير مي خواهم و از قدرت تو بخشش مي جويم و از فضل بزر :ترجمه     )١( گ ت

شك تو  ي و من تواني ندارم و تو آگاه بر همه چيزهائي و من علمي ندارم، و بيسوال مي كنم، زيرا تو قادر

  . ها هستي بسيار دانندة غيب

براي دين من و براي دنياي من و براي آخرت من خوب است،  »اينكار«گر مي داني كه خداوندا ا

  . من بركت عطا بفرماه پس آن را برايم مقدر بگردان و آن را برايم آسان بساز و سپس در آن ب

براي دين و دنيا و عاقبت من بد است، آن را از من دور بدار و مرا از آن  »اينكار« و اگر مي داني كه

  .برايم مقدر بگردان، سپس مرا بر آن راضي بسازهر جائي كه باشد ور بگردان، و خير و خوبي را د

  :اين حديث شريف را اكثر محدثين تخريج نموده اند    )٢(

حديث : ترمذي شريف و 1315: داود شريف ابو و  6841و  5903و  1096حديث : بخاري شريف            

   3201حديث: نسايي شريف و 442

 7/64: مصنف ابن ابي شيبه و14180حديث: مسند امام احمد و 1373حديث : ابن ماجة شريف و

  2224حديث : جمع الفوائد و 1793حديث  42/ 7: اعالء السنن  و
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  نماز توبه

�+�_�  

ـزد اهللا  دهـشود، دو ركعت نماز نفل خوانكاري خالف شرع  مرتكب كسي اگر  :۱مسئله ـه   أ ن ب

ـد و  بخشش بخ  أيد و از خداوند كردة خود اظهار پشيماني نما عاجزي و زاري توبه كند و بر واه

ـ  . ددام نخواه نجاما دوبارهاينكار را محكم نمايد كه هرگز پخته و براي آينده ارادة  ـال ب ه خداوند متع

  . عفو خواهد فرمود فضل خود گناه آن را

  

  

  

  

  المسجد نماز تحّیُة

�+�_�  

  . شودداخل مسجد به ت است كه اين نماز براي همان شخصي سنّ  :۱مسئله

ـد  احترام و  ،مقصود از اين نماز :۲مسئله ـيم خداون  مـي  أ تعظيم مسجد است كه در حقيقت تعظ

تعظيم غير به هيچ صورتي رين ببنا. باشد خاطر تعظيم صاحب مكان ميه بزيرا تعظيم مكان . باشد

  . مقصود نيست ،از اين نمازاهللا 

كه  البته به شرطي ،قبل از نشستن دو ركعت نماز بخواند ،شود كه داخل مسجد مي كسي

.وقت مكروه نباشد
)١(

  

                                                 

   _اينستنماز  مكروه اوقات +     (١)

  ←   .اول در وقت طلوع آفتاب تا هنگامي كه آفتاب طلوع نموده باال بيايد
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  .}استواء{قت نيم روزدوم درست در و

  . و سوم بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب

  . احاديث كثيري دربارة نهي از نماز خواندن در اين اوقات سه گانه وارد شده اند

� بخاري و امام مسلم و غيرهم  امامچنانچه     _�+ ح�م��� ٰ  ر� �
  :كنند روايت مي   اهللا� ت�ع�ا

بَا َسعِيٍد ا�ُ 
َ
ن�هُ َسِمَع أ

َ
 اهللاِ : ، فَقُوُل ْدرِي� ك

َ
ـَع : فَقُوُل ه َسِمعُْت رَُسول بِْح َحـ!� تَْرتَِف  َصالَةَ نَعَْد الص%

َ
ال

مُْس   َصالَةَ نَعَْد الع1َِْ َح!� تَغِيَب الش�
َ
مُْس، وَال    .الش�

ي� ر�  حضرت ابو سعيد خدري: ترجمه   : فرمودند هكند كه رسول اهللا روايت مي  ه� ع�نْ اهللا� ض�

ـد از اداي . كه آفتاب بلند نشده است اداي نماز صبح، هيچ نمازي را نخوانيد تا هنگامي بعد از  و بع

  . ه استكردنغروب كه آفتاب  نماز عصر هيچ نمازي را نخوانيد تا هنگامي

   1368و 1367و 1366حديث : مسلم شريف و 553 و  551 حديث: بخاري شريف

  . داود نيز روايت اين حديث شريف را روايت كرده اند امام نسائي و ابن ماجه و امام احمد و ابوو 

    2/61: اعالء السنن

ح�م�ه�   باشد چنانچه عالمه مناوي و اين حديث از احاديث متواتر مي ٰ  ر� �
ـرده     اهللا� ت�ع�ا برآن تصريح ك

     2/61: اعالء السنن. است

ح�م�ه� از اين احاديث را امام مسلم ديگر يكي     _ �+ ٰ اهللا� ت�  ر� �
  : تخريج نموده است   ع�ا

، فَقُوُل  ُه�4َِ
ْ
ُث َسا8ٍَت َ<َن رَُسوُل اهللاِ : ُققْبَةَ نَْن 8َمِرٍ ا6

َ
نْ غَقCَُْ فِيهِن� ه ثَال

َ
وْ أ

َ
، أ َ فِيهِن� EFنْ نَُص

َ
فَنْهَانَا أ

مُْس بَازِغَةً َح!� تَرْتَفَِع، وَِحIَ فَقُومُ : مَوْتَانَا مُْس  ِحIَ يَْطلُعُ الش� مُْس، وَِحIَ تََضي�ُف الش� هSَِةِ َح!� تَمِيَل الش� قَائِمُ الظ�
غُُروِب َح!� يَغْرَُب 

ْ
  .لِل

ي� ر�  از حضرت عقبه بن عامر :ترجمه كردند  ميما را منع  هروايت است كه رسول اهللا  ه� ع�نْ اهللا� ض�

  . ازه بخوانيمكه در سه وقت نماز اداء كنيم يا بر مردگان خود نماز جناز اين

  . كه آفتاب بلند شود يكي هنگام طلوع آفتاب تا زماني

   .كه آفتاب به نصف النهار برسد دوم زماني

  . باشد تا آنكه غروب كندغروب كه آفتاب مايل به  يو سوم هنگام

    57و  2/56: و اعالء السنن 1373حديث  1/273: مسلم شريف
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بْح�ان� اهللا  :اگر وقت مكروه بود، در اين صورت فقط چهار مرتبه اين كلمات را بگويد و :۳مسئله و�    س�
  �� و� ال ا   الْح�ْمد� هللاٰ     . و سپس درودي را بخواند ،كري� ا�   و� اهللا�    اهللا� ال� ا

  : نيت اين نماز به اينگونه است كه

ْ ن�  ْ!ع��� ْ ر� � �" يْت� ا�ْن ا�ص� � و� ي� ْسجد  ة ت�ح    ،الْم�

ـاز  ـ  اگرچه در دل خود نيز بگويد ـ  اينگونه بگويد ه زبان بهيا ب  كه نيت كردم دو ركعت نم

 � ي�   . بخوانم   الْم�ْسج�د  ة� ت�ح�

درست  چهار ركعت بخواند، اينهم كسي بلكه اگر ،نيستو ضروري دو ركعت خواندن الزم  :۴مسئله

  . است

ت سنّ يا فرض را خواند، همان نماز يكسي به مسجد داخل شده فوراً نماز فرض يا سنت اگر

�  جانشين �  گردد، يعني آن شخص ثواب مي   الْم�ْسج�د  ة� ت�ح�ي� ـج�د  ة� ت�ح�ي� چه ، گركند مي نيز كسب را   الْم�ْس

�   نيت   . را در آن ننموده باشد   الْم�ْسج�د  ة� ت�ح�ي�

�   آنگاه كسي به مسجد داخل شد و نشست و اگر :5مسئله ـز حرجـي     ،را خواند   الْم�ْسج�د  ة� ت�ح�ي� ايـن ني

  . ست كه آن را قبل از نشستن بخوانداما بهتر اين. ندارد

دو  از نشستن هرگاه كسي از شما به مسجد داخل شود، قبل«: فرموده اند هرسول اهللا

   )١(.»ركعت نماز بخواند

�  يكبار مسجد شود، فقط مرتبه داخل تا چند آمد پيش ضرورت سيك براي اگر :6مسئله ـج�د  ة� ت�ح�ي�    الْم�ْس
  .كند، چه در بار اول دخول بخواند يا در بار اخير ن برايش كفايت ميواندخ

  

  

                                                 
(١)     EYَِل ِ̂ قَتَادَةَ الس�

َ
ن� رَُسوَل اهللاِ : َقْن أ

َ
 ه أ

َ
نْ َ_ْلَِس : قَال

َ
عَتIَِْ قَبَْل أ

ْ
Sَْكَعْ رَ`

ْ
َحُدُكمُ المَْسِجدَ فَل

َ
    .إِذَا دََخَل أ

   1687حديث : و مسلم 444حديث : و بخاري 386حديث : موطاي مالك

   730حديث : و سنن نسائي 316حديث : و سنن ترمذي

و معجم   811حديث : و سنن كبري نسائي 22647و  22631و  22576حديث : و مسند احمد

    ... و غيره 5009حديث : و سنن كبري بيهقي 430حديث : بغوي
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  نوافل سفر 

�+�_�  

 هچون كسي خواست به سفر برود، برايش مستحب است تا دو ركعت نماز در خانه خواند  :۱مسئله

ـه دو     .آنگاه حركت كندو  ـه مسـجد رفت همچنين چون از سفر برگردد، برايش مستحب است تا ب

  . آنگاه به خانه برود ركعت نماز بخواند و

چيزي  هيچ عيال خودو د اهل زن ،رود كه به سفر مي يكس هر« :فرموده اند هرسول اهللا          

   )١(.»خواند سفر ميبه حركت گذارد كه پيش از  بهتر از آن دو ركعت نماز را نمي

مسجد  كردند، نخست به ياز سفر مراجعت م هرسول اهللابه همين ترتيب هرگاهي كه           

   )٢(.خواندند دو ركعت نماز ميو  ندبرد تشريف مي

ـام   :۲مسئله براي مسافر اين نيز مستحب است كه در اثناي سفر چون به جايگاهي برسد و ارادة قي

  )٣(.از نشستن دو ركعت نماز بخواند در آنجا را دارد، قبل

  

  

  

                                                 
مُْطعِِم بِْن مِقَْداٍم، قَاَل قَاَل رَُسوُل      )١(

ْ
ـا : هاهللاِ  عَِن ال عَتIَِْ يَْركَعُهَُم

ْ
فَْضَل مِْن رَ`

َ
هْلِهِ أ

َ
 أ

َ
lَ مَا َخلََف َقبٌْد

فَرَ ِعنَْدهُمْ ِحIَ يُ     .رِيُد الس�

  309باب  4914حديث  :همصنف ابن ابي شيب

، عُم� ه َ<َن      )٢( ِIَْعَت
ْ
مَْسِجِد، فََص�p فِيهِ رَ`

ْ
 بِال

َ
rَ، فَإِذَا قَِدمَ بََدأ  غَهَارًا sِ الض%

�
 فَقَْدمُ مِْن َسفَرٍ إِال

َ
  .  َجلََس فِيهِ ال

  1692 حديث :شريف مسلم

  .نمازها مشروط برآنست كه وقت مكروه نباشد و در وقت مكروه، نبايد آنها را خواندخواندن همة اين     )٣(
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  نماز قتل

�+�_�  

ـاي   تامستحب است  شرسانند، براي مياگر مسلماني را به قتل  :۱مسئله دو ركعت نماز خوانده دع

  . آخرين عمل او در دنيا باشد، مغفرت گناهان خود را از اهللا متعال بخواهد تا اين نماز و استغفار

  
  _شریف حدیث  +

�+�_�  

  ارـكف. جائي فرستادنده هت تعليم قرآن بچند نفر از قاريان قرآن را ج هبار رسول اهللايك

ي� ر�   بيجز حضرت خُب ر راه گرفتار نمودند ويمكه آنها را در مس نْ اهللا� ض� همة ايشان را در همانجا به    ه� ع�

ي� ر�   بيحضرت خُب و. قتل رسانيدند نْ اهللا� ض�   .شهيد كردندگرفته بر مالء عام مكه برده جشن ه را ب   ه� ع�

ي� ر�  بيخُب حضرتند ـخواست كه مي هنگامي نْ اهللا� ض� اجازه  آنها ازاو ، را به شهادت برسانند   ه� ع�

   )١(.مستحب گرديده استاين نماز از آن زمان  .گرفت و دو ركعت نماز خواند

                                                 
)١(      uِ َيلٍ وِ طَ  يٍث دِ  ح :  

ِ̂ هَُريَْرةَ رvََِ اهللاُ 
َ
وََجاَء القَوْمُ ... نَعََث اxِ�y% َص�p اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم wَِي�ًة َقيْنًا : َقنْهُ، قَاَل  َقْن أ

َحاُطوا
َ
، فَقَاَل 8َِصمٌ : بِِهمْ، فََقالُوا فَأ

ً
 غَقْتَُل مِنُْكْم رَُجال

َ
ْن ال

َ
ْنَا، أ

َ
ُْم إِ|

ْ
ُكُم العَهُْد وَالِميثَاُق إِْن نَزَ{

َ
نَا فَالَ : ل

َ
م�ا أ

َ
أ

خCِْْ َقن�ا نَبِي�َك، فََقاتَلُوهُمْ َح!� قَتَلُوا 8َِصمًا 
َ
نْزُِل sِ ذِم�ِة َ<فِرٍ، الل�هُم� أ

َ
مَا : وََ�نَْت يَقُوُل ... sِ َسبْعَِة غَفٍَر بِا�yبِْل، أ

كُُل مِْن قِْطِف ِعنٍَب وَمَا بِمَك�َة يَوْمَئٍِذ عَمَرَ 
ْ
فْتُُه يَأ

َ
قَْد رَأ

َ
ِسSًا قَط% َخSًْا مِْن ُخبَيٍْب، ل

َ
يُْت أ

َ
ةٌ، وَ�ِن�ُه لَمُوعٌَق sِ رَأ

 رِزٌْق رَزَقَ ا�َِديِد، وَمَا <َ 
�

، عُم� ان1َََْف : فََخرَُجوا بِِه مَِن ا�ََرِم ِ|َقْتُلُوهُ، فَقَاَل  ُه اهللاُ َن إِال ِIَْعَت
ْ
َصEF رَ`

ُ
دَعُوِ� أ

ِْهمْ، فَقَاَل 
َ

عَتIَِْ ِعنَْد القَتْلِ : إِ|
ْ
و�َل مَْن َسن� الر�ك

َ
ِ̂ َجزَعٌ مَِن المَوِْت لَزِدُْت، فََ�َن أ ن� مَا 

َ
ْن تََروْا أ

َ
 أ
َ
  ...هُوَ،  لَوْال

  4086حديث : شريف بخاري
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       تراويحنماز ل مسائ

� +�_�  

شريف  احاديث ي درد فراواننت است و تاكياز تراويح نيز سدر ماه مبارك رمضان، خواندن نم  :1مسئله
   . ترك آن گناه دارد نخواندن و  )١(.است برآن آمده

 ت عشاءاز فرض و سنُّبعد از نم. ار را كردنبايد اينك زنان، نماز تراويح را اكثر ترك مي كنند،  

  ار ركعت، اما دو دوـار چهـچه دو دو ركعت و چه چه .بايد خواند» بيست ركعت تراويح«}،خُفتن{

                                                 
ح�م�ه� امام مسلم به طور مثال، امام بخاري و . چنانكه فضائل آن در ده ها حديث شريف وارد است    (١)  م�ار�

 ٰ   :روايت مي كنند  اهللا� ت�ع�ا��

ن� رَُسوَل اهللاِ َص�� اُهللا عَلَيِْه وََسل�مَ، قَاَل    _�+
َ
� هَُريْرَةَ، أِ

َ
ُ مَا : قَْن أ

َ
مَْن قَامَ رَمََضاَن إِيمَانًا وَاْحتَِسابًا، غُفَِر "

 .يَقَد�مَ مِْن ذَنْبِهِ 

ي� ر�  از حضرت ابو هريره :ترجمه هر كسـي  : فرمودند  ه روايت است كه رسول اكرم  ه� ع�نْ   اهللا� ض�
، خداوند همة گناهان گذشته اش را مي اداء كنداميد ثواب و با ايمان  تدر حالدر ماه رمضان را تراويح نماز 

  . بخشايد

  795: و صحيح مسلم شريف 2009و  37حديث : صحيح بخاري شريف

ث7َِ َقبُْد الر�     _�+ لَهُ  ْ>َِن نُْن عَوٍْف، َقْن رَُسوِل اهللاِ َحد� ن�هُ ذَكََر َشهَْر رَمََضاَن فَفَض�
َ
َص�� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم ك

هُورِ، وَقَاَل  Bالش 
َ

Dَ : ُهBم
ُ
َتْهُ أ

َ
Fَمَْن قَامَ رَمََضاَن إِيمَانًا وَاْحتَِسابًا َخَرَج مِْن ذُنُوبِهِ كَيَوِْم و.  

ي� ر�  الرحمن بن عوف عبداز حضرت  :ترجمه    :روايت است كه  ه� ع�نْ   اهللا� ض�

هر كسي  :وده آن را از همة ماه ها برتر قرار دادند و فرمودندمماه رمضان را ذكر ن هرسول اكرم
او از گناهان به مانند روزي پاك مي گردد ، اداء كنداميد ثواب و با ايمان  تدر حالدر ماه رمضان را تراويح نماز 

  . ي را به دنيا آوردكه مادرش و

     2208حديث : سنن نسائي شريف
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.ه شود، آنگاه نماز وتر خوانده شدو چون بيست ركعت تراويح خواند. باشد ركعت خواندن بهتر مي 
 )١(

  

                                                 
  _اجماع صحابه و تابعين و مجتهدين اسالم برآنكه حد اقل نماز تروايح بيست ركعت است +   (١)

� +�_�  

الُِح رَِ>َهُ     _۱+ يُْخ الص� قOَِْيB الش�
ْ
ْ>ََد ال

َ
ََسِن عBQَِ نُْن Pَُم�ِد بِْن أ

ْ
Rبُو ا

َ
عَنَا أ عَنَا َقبُْد الر�ْ>َِن نُْن َقبِْد  اهللاُ َحد� َحد�

ْخPُ UَِVََم�ُد نْنُ 
َ
الُِح قَاَل أ عَبُْد الص�

ْ
مُؤْمِِن ال

ْ
نازِ  ال

ْ
Rعَنَا إِبْرَاهِيمُ نُْن ا عَنَا ُقمَرُ نُْن هَارُوَن َحد� قَْن َقبِْد  ُ>َيٍْد الر�ازِيB َحد�

مَلِِك بِْن 
ْ
B قَاَل َخرََج ا[�  عَتِيٍك َقْن َجابِرِ بِْن َقبْدِ اهللاِ الر�ْ>َِن َقْن َقبِْد ال ْلَةٍ aِ رَمََضاَن فََص�� ا[�اسB ه  ِ̂

َ
c ذَاَت

وْتََر بِثَالثَةٍ 
َ
عَةً وَأ

ْ
gَِيَن رhْرْبَعَةً وَِع

َ
  .أ

  556حديث  317و  1/316:  ـه427: بو القاسم سهمي جرجاني متوفىااز  تاريخ جرجان

ي� ر� بر بن عبد اهللا حضرت جا :ترجمه ـول اهللا    ه� ع�نْ   اهللا� ض� ـب  همي فرمايد كه رس ـاه   ي ازدر ش م
ـر مردم را  ،دهورآتشريف رمضان  ـاز  ، چهار ركعت فرض و بيست ركعت تراويح و سپس سه ركعت وت نم

  . دادند

عَنَا يَزِيُد نُْن هَارُوَن، قَاَل       _۲+ نَا إِبْرَاهِيمُ نُْن ُقثْمَاَن، عَِن : َحد�
َ
ََكِم، َقْن مِقَْسٍم، عَِن ابِْن َقب�اٍس  أ

ْ
Rرَ  ا َkِ  ُاهللا 

وِتْرَ  ا مَ هُ نْ قَ 
ْ
عَةً وَال

ْ
gَِيَن رhْرَمََضاَن ِع aِ lQَن يَُصmَ َن� رَُسوَل اهللاِ َص�� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�م

َ
  .أ

ي� ر�   حضرت عبد اهللا بن عباس :ترجمه در ماه رمضان  هول اهللامي فرمايد كه رس   اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�
  . بيست ركعت نماز مي خواندند و سپس وتر را

    653حديث : و المنتخب از مسند عبد بن حميد  7692حديث  2/164: مصنف ابن ابي شيبه

     12102حديث : و معجم كبير طبراني 5440و 798: و معجم اوسط طبراني

    7/82: و اعالء السنن 4289حديث : و سنن كبري بيهقي

  

�+ �_�  

  

 قَ     _۳+
َ

 اهللاِ  ال
ُ

ـا : ه رَُسول وا عَلَيَْه Bُكوا بِهَا وَعَض مَهِْديpَl الر�اِشِديَن، يَمَس�
ْ
ُلَفَاءِ ال

ْ
rوَُسن�ِة ا sِفَعَلَيُْكْم بُِسن�

  .بِا[�وَاِجذِ 

بعد {از سنت من و از سنت خلفاي راشدين هدايت يافتة: ندوفرم هحضرت رسول اهللا :ترجمه
 ←در{پس با شدت از سنت ايشان متابعت كنيد و}و اگر اختالفي ميان مردم ديديد{يروي كنيدپ}از من
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  . ت ايشان را محكم بگيريدبا دندان سنَّ}صورت تفرقة مردم حتي

     43و 42: و ابن ماجه 2600:و ترمذي 4607: داود و ابو16519: مسند امام احمد

ـر طبرانـي   مو مععـ  305و  303و  301: تدرك حاكمو مس 10/114: و سنن كبري بيهقي  :كبي

   96: و سنن دارمي 7255: و شعب االيمان بيهقي15045و  15027و  15026و  15022

ـول   از اين حديث شريف به صراحت دانسته مي شود كه سنت خلفاي راشدين نيز به حكم رس
  . الزم االتباع است هخدا 

ي� ر�   اكنون بايد دانست كه خلفاي راشدين و تمامي صحابة كرام ْ ع�نْ   اهللا� ض�  بعد از رسول اهللا   ��

   .بيست ركعت تراويح مي خواندند و بر  بيست ركعت اجماع داشتند  ه

�l بِْن كَعٍْب      _۴+َ
ُ
َ بِالل�يِْل aِ رَمََضانَ : وََقْن أ lQْن يَُص

َ
�� نَْن كَعٍْب أَ

ُ
مَرَ أ

َ
اِب أ َط�

ْ
rن� ُقمَرَ نَْن ا

َ
ا[�اَس إِن� : فَقَاَل . أ

 وَ  ارَ هَ ا[�  نَ وْ مُ وْ ُص يَ 
َ

  نَ وْ نُ سِ  ُ}ْ ال
َ
قُرْآَن عَلَيْهِمْ بِالل�يْلِ ءُ رَ قْ ف�  نْ أ

ْ
َت ال

ْ
ءٌ لَمْ يَكُنْ : فَقَاَل . وا، فَلَوْ قَرَأ مُؤْمِنpَِ، هَذَا َ�ْ

ْ
مِ�َ ال

َ
. يَا أ

ْحَسنُ : فَقَاَل 
َ
ِكن�هُ أ

َ
عَةً فََص�� بِِهمْ ِعhِْيَن رَ . قَْد عَلِمُْت وَل

ْ
g.  

ُ، والن� 
َ

ْ>َُد نُْن مَنِيٍع وَالل�فُْظ "
َ
ُكVَْىرَوَاهُ أ

ْ
  .سا� aِ ال

ي� ر� از حضرت اُبي بن كعب  :ترجمه ي� ر� روايت است كه حضرت عمر    ه� ع�نْ اهللا� ض� او را در    ه� ع�نْ اهللا� ض�
ردم روز را روزه مي م او فرمود؛ بدهد، و به تراويح هاي ماه رمضان نماز رمضان دستور داد تا مردم را در شب

حضرت  .خواهد بود بهتركني،  گيرند و ليكن درست قرائت نمي توانند، پس اگر شبانه قرآن را براي آنها قرائت
ي� ر� اُبي بن كعب  ـي� ر� حضرت عمر . اين طريقة قرائت قبالً نبود! گفت؛ يا امير المومنين  ه� ع�ْنـاهللا� ض�    ه� ع�ْنـاهللا� ض�

ي� ر�  حضرت اُبي بن كعب. تر استهدانم، ولي اين طريقة قرائت بفرمود؛ مي  ـردم را      ه� ع�نْ اهللا� ض� ـد م از آن بع
  . داد مي بيست ركعت نماز تراويح

     1/1726حديث  2/384: وصيريباز حافظ  ةبزوائد المسانيد العشر ةالمهر ةإتحاف الخير

� ذِئٍْب      _5+ِ
َ
عَنَا ع�Qَِ، أنَا انُْن أ ائِِب بِْن يَزِيَد قَاَل َحد�  َقهِْد : ، َقْن يَزِيَد بِْن ُخَصيْفََة، عَِن الس�

َ
Dَ نُوا فَقُومُوَنmَ

قُرْآنِ 
ْ
ِمئpَِ مَِن ال

ْ
َقْرَءُوَن بِال

َ
c نُواmَ عًَة، وَ�ِْن

ْ
gَِيَن رhَِْشهْرِ رَمََضاَن بِع aِ ُقمََر.  

ح�م�ه� از حضرت سائب  :ترجمه ٰ  ر� ـان  ) يعني صحابه و تابعين(مردم : مروي است كه  اهللا� ت�ع�ا�� در زم
ي� ر�   خالفت حضرت عمر بن خطاب ـدي مـي      ه� ع�نْ اهللا� ض� در ماه رمضان بيست ركعت نماز تراويح را با پابن

  .مي خواندندتراويح را در  يدو صد آيتسوره هاي خواندند و آنها 

 ← :السنن اعالءو   4288يث حد: و سنن كبري بيهقي 2825حديث  413ص: مسند ابن الجعد
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  1443حديث : السنن و اآلثار فةو معر 7/70

َُسpِْ بِْن فَنَْجوَيْ      _6+
ْ
Rَم�ِد بِْن اPُ نُْن ُpَُْس

ْ
Rبُو َقبْدِ اهللاِ ا

َ
ْخVََنَا أ

َ
ْ>َدُ نُْن Pَُم�ِد وَقَدْ أ

َ
هِ ا�FفْنَوَرِيB بِا�Fامَغَاِن، ثنا أ

عَزِيزِ 
ْ
، أنبأ َقبْدُ اهللاِ نُْن Pَُم�ِد بِْن َقبِْد ال B l7 Bذِئٍْب، قَْن يَزِيدَ بِْن ا بِْن إِْسَحاَق الس �ِ

َ
َعِْد، أنبأ انُْن أ

ْ
، ثنا عBQَِ نُْن ا� Bَغَوِي

ْ
�

  :ائِِب بِْن يَزِيَد قَاَل ُخَصيْفََة، عَِن الس� 

عَةً 
ْ
gَِيَن رhَِْشهِْر رَمََضاَن بِع aِ ُاِب رَِ�َ اُهللا َقنْه َط�

ْ
rَقهِْد ُقمََر بِْن ا 

َ
Dَ نُوا فَقُومُوَنmَ.  

َ
وََ�نُوا : قَال

 ِعِصيlِهمْ aِ َقهِْد ُقثْمَاَن بِْن 
َ

Dَ ئُوَن
�
gَوََ�نُوا فَتَو ،pِِمَئ

ْ
قِيَامِ  فَقْرَءُوَن بِال

ْ
ةِ ال   .َقف�اَن رَِ�َ اُهللا َقنْهُ مِْن ِشد�

ح�م�ه� از حضرت سائب  :ترجمه ٰ  ر�   :مروي است كه  اهللا� ت�ع�ا��

ـاب ) يعني صحابه و تابعين(مردم  ـي� ر�   در زمان خالفت حضرت عمر بن خط ـاه     ه� ع�ْنـاهللا� ض� در م
و در . مي خواندندتراويح آنها دو صد آيت را در  رمضان بيست ركعت نماز تراويح را با پابندي مي خواندند و

ي� ر� عهد خالفت عثمان    .از شدت طول قيام بر عصاهاي خود تكيه مي دادند   ه� ع�نْ اهللا� ض�

  .باب ما روِي في عدد ركَعات الْقيامِ في شَهرِ رمضَان  4288حديث : سنن كبري از بيهقي

عَنَا ُشَجاعُ      _7+ اِب َ�ََع َحد� َط�
ْ
rن� ُقمَرَ نَْن ا

َ
ََسِن، أ

ْ
Rَنَا يُونُُس نُْن ُقبَيٍْد، عَِن اVَْخ

َ
عَنَا هَُشيٌْم، أ ٍ، َحد�

َ
نُْن َ�ْت

عَةً 
ْ
gَِيَن رhْلَهُمْ ِع lQبِْن كَعٍْب، فََ�َن يَُص l�َ

ُ
 أ

َ
Dَ ا[�اَس.  

ح�م�ه� از حضرت حسن  :ترجمه ٰ  ر� ي� ر�   حضرت عمر بن خطاب: ت كهمروي اس  اهللا� ت�ع�ا��    ه� ع�ْنـاهللا� ض�

  . و او آنها را بيست ركعت نماز مي داد جمع كرد أُبي بنِ كَعب حضرتنماز تراويح بر  درمردم را 

   3/242: و سير اعالم النبالء ذهبي 1429حديث  2/69: سنن ابو داود

حدث¢ زيد بن D عن ابيه عن جده :  مسنده كمارو¡ اRافظ االمام ا�حدث زيد بن D ا�اش� �     _۸+
لقِيَاِم ِ�ْ َشهْرِ رَمََضاَن، اَ 

ْ
ةَ ا

َ
َ بِا[�اِس َصال lاَن�هُ اَمَرَ ا�£ِْ¡ يَُص� ¤D عَةً عن

ْ
gَِيَن رhِْلَهُمْ ع lQَن يَُص  ِpَْعَت

ْ
gَر l¥ُ �ِ ُمlيَُسل

 
َ
gَاَرْبََع ر l¥ُ َpَْعَاٍت وَ يُرَاوُِح مَا ن .  

ح�م�ه� حضرت زين العابدين از پدرش حضرت زيد  :ترجمه ٰ م�ا ر� و او از پدرش حضرت امام   اهللا� ت�ع�ا��
ي� ر� حسين  ي� ر�  حضرت علي: وايت مي كندر  ه� ع�نْ اهللا� ض� ي را كه مردم را در ماه رمضان نماز شخص  ه� ع�نْ اهللا� ض�

تراويح بدهد، و بعد از هر دو ركعت سالم بگرداند و بين  نمازتراويح مي داد، دستور داد تا آنها را بيست ركعت 
  . خاطر استراحت كمي وقفه نمايده هر چهار ركعت ب

  . چاپ الهور 133چاپ بيروت و  139ص : مسند االمام زيد بن علي

+۹_      �ِ
َ
عَنَا وgَِيٌع، َقْن َحَسِن بِْن َصالٍِح، َقْن َقمْرِو بِْن قَيٍْس، عَِن ابِْن أ  َحد�

ً
مََر رَُجال

َ
ن� عَلِي©ا أ

َ
َْسنَاءِ، أ

ْ
Rا ←  
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عَةً 

ْ
gَِيَن رhْرَمََضاَن ِع aِ ْبِِهم lQيَُص.  

ح�م�ه� حضرت ابو الحسناء  :ترجمه ٰ  ر� ي� ر�   روايت مي كند كه حضرت علي  اهللا� ت�ع�ا�� شخصي      ه� ع�نْ اهللا� ض�
  .ح بدهدتراوي را دستور داد تا مردم را در رمضان بيست ركعت نماز

  ه، كَم يصلِّي في رمضَان منْ ركْعباب   7681حديث  2/163: مصنف ابن ابي شيبه

  .التراويح ةفصل في الترغيب في صال 1789حديث : اصبهاني الترهيب الترغيب وو 

هُ يَُصlQ بِنَا aِ َشهْرِ رَمََضاَن فَيَنOَُِْف َقنْ  mََن َقبُْد اهللاِ نُْن مَْسعُودٍ رَِ�َ اهللاُ : زَيُْد نُْن وَهٍْب رَِ>َهُ اهللاُ      _۱۰+
ٌْل 

َ
c ِْقمَُش  .وَعَلَيْه

َ ْ
ٍث :قَاَل األ

َ
عَةً وَيُوتُِر بِثَال

ْ
gَِيَن رhِْع lQَن يَُصmَ.  

ح�م�ه� حضرت زيد بن وهب  :ترجمه ٰ  ر� ي� ر�   روايت مي كند كه حضرت عبد اهللا بن مسعود  اهللا� ت�ع�ا�� ض�

حضرت ... را نماز تراويح داده به خانه بر مي گشت در حالي كه هنوز مقداري از شب باقي مانده بود  ما  ه� ع�نْ اهللا� 
ي� ر�   عبد اهللا بن مسعود   . بيست ركعت نماز مي داد   ه� ع�نْ اهللا� ض�

  .ي رمضَانباب عدد الرَّكَعات الَّتي يقُوم بِها الْإِمام للنَّاسِ ف  2/221: قيام رمضان از مروزي

عَزِيزِ بِْن رُفَيٍْع قَاَل      _۱۱+
ْ
عَنَا ُ>َيُْد نُْن َقبِْد الر�ْ>َِن، َقْن َحَسٍن، َقْن َقبْدِ ال �B نُْن كَعٍْب يَُصlQ بِا[�اِس : َحد�َ

ُ
mََن أ

ٍث 
َ

عًَة، وَيُوتُِر بِثَال
ْ
gَِيَن رhْمَِدينَةِ ِع

ْ
  .aِ رَمََضاَن بِال

ح�م�ه� لعزيز حضرت عبد ا :ترجمه ٰ  ر� ي� ر�  روايت مي كند كه حضرت اُبي بن كعب   اهللا� ت�ع�ا��      ه� ع�نْ اهللا� ض�

  .و سه ركعت وتر مي داد تراويح مردم را در ماه رمضان، بيست ركعت نماز

  ه،كَم يصلِّي في رمضَان منْ ركْعباب   7684حديث  2/163: مصنف ابن ابي شيبه

  .التراويح ةفصل في الترغيب في صال 1790حديث : اصبهاني الترغيب والترهيبو 

  

�+ �_�  

  

�  روايت صحيح نيز از تابعين كرام ده ها ح�م��� ٰ  ر� ـا�� كه دومين طبقة خير القرون مي باشند   اهللا� ت�ع�

     . دربارة بيست ركعت تراويح مروي است

بُو بَْكرٍ قَاَل     _۱۲+
َ
عَنَا أ � إِْسَحاَق، قَْن َقبْدِ اثنا وgَِيٌع، َقْن سُ : َحد�ِ

َ
: بِْن قَيٍْس، قَْن ُشتَْ�ِ بِْن َشٍَ  هللاِ فْيَاَن، َقْن أ

وِتْرَ 
ْ
عَةً وَال

ْ
gَِيَن رhْرَمََضاَن ِع aِ lQَن يَُصmَ ُن�ه

َ
  .ك

ي� ر� حضرت علي  كه از اصحاب شُتَيرِ بنِ شَكَلحضرت از  :ترجمه  ←مي باشد روايت   ه� ع�نْ اهللا� ض�
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  .ه او نماز تراويح را در ماه رمضان، بيست ركعت نماز مي داد و سپس وتر رااست ك

  ه،كَم يصلِّي في رمضَان منْ ركْعباب   7680حديث  2/163: مصنف ابن ابي شيبه

+۱۳_     
َ
عَْ¢ عَلَيْهِ َخْ�ًا، َقْن أ

َ
عَنَا ُلنَْدرٌ، َقْن ُشعْبَةَ، َقْن َخلٍَف، َقْن رَبِيٍع، وَأ َْخَ°ِيl َحد�

ْ
� ا�ِ : lQَن يَُصmَ ُن�ه

َ
ك

ٍث 
َ

  .²ََْس تَْروِ}َاٍت aِ رَمََضاَن، وَيُوتُِر بِثَال

ح�م�ه�  الْبخْتَرِي وباَاز حضرت  :ترجمه ٰ  ر� روايت است كه او نماز تراويح در ماه رمضان را پنج   اهللا� ت�ع�ا��
  .مي دادمي داد و سپس سه ركعت وتر نماز ) بيست ركعت(ترويحه 

    7686حديث  2/163: مصنف ابن ابي شيبه

  .استو استراحت بعد از آن يك ترويحه، شامل چهار ركعت نماز  :تذكر

ن� ع�Qَِ نَْن رَبِيعَةَ mََن يَُصlQ بِِهمْ aِ رَمََض     _۱۴+
َ
، َقْن َسعِيِد بِْن ُقبَيٍْد، أ ٍpَْفَْضُل نُْن دُك

ْ
عَنَا ال اَن ²َْـَس َحد�

ٍث تَْروِ 
َ

  .}َاٍت، وَيُوتُِر بِثَال

ح�م�ه� از حضرت فضل بن ربيعه  :ترجمه ٰ  ر� ـا�� تراويح در ماه رمضان را نماز روايت است كه او   اهللا� ت�ع�
  .مي دادنماز  و سپس سه ركعت وتر را) بيست ركعت(پنج ترويحه 

    7690حديث  2/163: مصنف ابن ابي شيبه

عَنَا انُْن غُمَْ�ٍ      _۱5+ مَلِِك، َقْن َقَطاءٍ، قَاَل َحد�
ْ
عَةً : ، َقْن َقبِْد ال

ْ
gَِيَن رhْثًا وَِع

َ
ُت ا[�اَس وَهُمْ يَُصلBوَن ثَال

ْ
gَدْر

َ
أ

وِتْرِ 
ْ
  .بِال

ح�م�ه� از حضرت عطاء  :ترجمه ٰ  ر� را در حالي يافتم ) صحابه و تابعين(من مردم : روايت است  اهللا� ت�ع�ا��
  .سپس وتر را مي خواندندكه نماز تراويح را بيست ركعت و 

  ه،كَم يصلِّي في رمضَان منْ ركْعباب   7688حديث  2/163: مصنف ابن ابي شيبه

َارِِث      _۱6+
ْ
Rإِْسَحاَق، عَِن ا �ِ

َ
اٍج، َقْن أ بُو مُعَاوِيَةَ، َقْن َحج�

َ
عَنَا أ ن�هُ mََن يَؤُمB ا[�اَس aِ رَمََضاَن بِالل�يِْل : َحد�

َ
ك

ٍث، وَيَقْنُُت قَبَْل الرBكُوِع بِعِ 
َ

عًَة، وَيُوتُِر بِثَال
ْ
gَِيَن رhْ.  

ح�م�ه� از حضرت حارث  :ترجمه ٰ  ر� ـراويح و      اهللا� ت�ع�ا�� روايت است كه وي مردم را بيسـت ركعـت ت
      .سپس سه ركعت وتر را جماعت مي دادند

    7685حديث  2/163: مصنف ابن ابي شيبه

+۱7_    ِgَعَنَا و  يٌع، َقْن نَافِِع بِْن ُقمََر قَ َحد�
َ

� مُلَيَْكةَ  mَنَ  :الِ
َ
عَةً  بِنَا يَُصlQ  ابِْن أ

ْ
gَِيَن رhْرَمََضاَن ِع aِ .  

ي� ر� فرزند حضرت عبد اهللا بن عمر  از حضرت نافع :ترجمه  ←روايت است كه حضرت   �� ع�نْ اهللا� ض�
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ح�م�ه�    هكَـلَيـبي ماابنِ  ٰ  ر�   .ما را در رمضان، بيست ركعت تراويح به جماعت مي دادند  اهللا� ت�ع�ا��

  7683حديث  2/163: مصنف ابن ابي شيبه

  .التراويح ةفصل في الترغيب في صال 1791حديث : اصبهاني الترغيب والترهيبو 

  

�+ �_�  

  

و  تراويح بيست ركعت و وتر سه ركعت استكه  ثابت مي گردديقين به از تمام احاديث باال 
همة صحابه و تابعين و تبع تابعين و ائمة اربعة مذاهب اهل سنت و جماعت يعني حنفيه و مالكيه و بنابرين 

ٰ شافعيه و حنابله  �  اهللا� ت�ع�ا�� ح�م���   . اجماع دارند كه حد اقل تراويح بيست ركعت مي باشد   ر�

ـوز الحـد «: و چنانكه علماي اصول تصريح كرده اند µـهان ا�اع ا�جتهدين حجة ال ...   خالف

̧فصيل . وgذا ·ح به االصوcون قاطبةً  223ص :نور االنوار ...والµوز �ن بعدهم احداث قول آخر من اراد ا
̧لويح واح�م االح�م و فواتح الر>وت وغ�ها ̧وضيح وا   . »فل�اجع ا

راي و ... يعني اجماع مجتهدين امت حجت قاطع است و مخالفت احدي با اجماع جايز نيسـت  
ري را شان مي آيند جايز نيست تا راي ديگـ كساني كه بعد از اي يگري جز آن باطل مي باشد و براي آند

  . اختراع كنند

  14/531 :اعالء السننو  223ص :نور االنوار

  

�+ �_�  

  

فرقة غير مقلدين،  فتنه و شر مانندپر  اين عصر شدة در اين دوران آخر زمان بعضي گمراهان نوپيدا
ادعاء مي كنند كه نماز تراويح رسول   ...ث، فرقة سلفي، فرقة وهابي، فرقة المذهب و غيره فرقة اهل حدي

  :شريف را پيش مي كنند استدالل، اين حديث بخاري هشت ركعت بود و در هاهللا

َل َ«ئَِشةَ 
َ
ن�هُ َسأ

َ
ْت aِ رَمََضاَن؟ فَ  هرَِ�َ اهللاُ َقنْهَا، كَيَْف mَنَْت َصالَةُ رَُسوِل اهللاِ  ك

َ
مَا mََن رَُسوُل : قَال

رْبَعًا فَالَ تََسْل َقْن ُحْسنِِهن� وَطُ  ه اهللاِ 
َ
عَةً يَُصlQ أ

ْ
gََةَ رhَْإِْحَدى ع 

َ
Dَ َِلْ�ِه aِ 

َ
، عُم� يَزِيُد aِ رَمََضاَن وَال ولِِهن�

 lQعُم� يَُص ، رْبَعًا، فَالَ تََسْل َقْن ُحْسنِِهن� وَُطولِِهن�
َ
ثًايَُصlQ أ

َ
  ←. ثَال
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ي� ر� كسي از حضرت عايشه  يعني در ماه رمضان چگونه  هپرسيد كه نماز رسول اهللا  اه� ع�نْ اهللا� ض�
ي� ر� حضرت عايشه  بود؟ ـع�نْ اهللا� ض� ـر آن  هرسول خدا: فرمود   اه�  ،چه در ماه رمضان و چه در ماه هاي غي

  . و سپس سه ركعت وتر... كعت و باز چهار ر ...نخست چهار ركعت . يازده ركعت نماز مي خواندند

   1141 حديث: بخاري شريف

ـه� اما اين استدالل سراسر غلط است، زيرا چنانكه امام بخاري  ح�م� ٰ  ر� ـا�� ـريف    اهللا� ت�ع� ـاري ش : در بخ

ح�م�ه� و امام مسلم  1129 و 924حديث  ٰ  ر� ـا�� روايت مي نمايند  1271و 1270حديث: در مسلم شريف اهللا� ت�ع�
در سراسر عمر مبارك خويش فقط سه شب، نماز تراويح را در ماه رمضان خواندند  هحضرت رسول اهللا

ي� ر� و بس، حاآلنكه حضرت بي بي عايشه  ـول اهللا در اين حديث   اه� ع�نْ اهللا� ض�  هدربارة آن نماز شبانة رس
غير رمضان در در طول سال، چه در ماه رمضان و چه در آن را هميشه  هسخن مي گويد كه آنحضرت

  .مي گويند »تهجد«ساير ماه هاي سال مي خواندند، كه آن نماز را در اصطالح شريعت نماز تمامي 

اگر اين حديث شريف را بر فرض محال، مطابق دعواي اين فرقة گمراه دربارة نماز تراويح  ،و باز
ـه  رند، مطابق كه به بانگ دهل ادعاي عمل بر حديث را دا ة گمراهياين فرق بپنداريم، سوال اين است ك

مضان و در سراسر سال، چه در ماه ر نماز تراويح را هر شب آيا،اين حديث شريف هم خود ازففحواي 

تا عبادت مسلمانان يا اينكه اين ادعاهاي ايشان فقط ذريعه اي است  مي خوانند؟چه در ماه هاي غير از آن 
و فساد برپا كنند و ميان مسلمانان تفرقه  ند و در مساجد مسلمانان فتنهگردانب ابدر ماه مبارك رمضان را خر

  !  ؟بيندازند

  

 �+ �_�  

  

ركعات  د اقل عددكه ح شود يح علماي اصول دانسته ميو تصرمذكوره از مجموع احاديث شريف 
ـرار  امر تراويح بيست ركعت مي باشد و اين ، مورد اجماع صحابه و تابعين و ائمه مجتهدين امت اسالميه ق

  .دارد

ف آن اجماع، راي ديگري اختراع كند و بر آن عمل نمايد يا مردم را به آن دعوت و هر كسي خال
زيرا خداوند اجماع اين اُمت را از اتفاق بر گمراهي عصمت . دهد، رايش باطل بوده اينكارش گمراهي است

 .شك از گمراهان اسـت  بخشيده است، بنابرين هر شخصي با اجماع امامان اين اُمت مخالفت كند، او بي
  ←: خداوند خود دربارة عصمت اجماع اين اُمت مي فرمايد
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خواند،  آن را قبل از تراويح كسي البته اگر. بهتر اينست كه نماز وتر بعد از تراويح خوانده شود :۲مسئله
    .اينكار نيز درست است

ـار ركعـت را     آن اندازه وقتي همستحب است تا ب ،بعد از اداي چهار ركعت تراويح :۳مسئله ـه چه ك
مردم  موجب تكليفدر هنگام جماعت،  البته اگر اينقدر نشستن. بنشينند}براي استراحت{خوانده اند

  .  ر از آن بنشينندتكمتوانند  مي، رودمي جماعت شدن  خوف كم شود و مي

غيره بگويند و يا خاموش  نفل بخوانند يا تسبيح ونماز در اين نشست، مردم اختيار دارند كه 
  . باشند

يادش  هب تراويح پايان د ازعب تراويح را خواند و سپسرا اداء كرده }فتنخُ{كسي نماز عشاء اگر :۴مسئله
صورت  ، در اينگردانيده است ايش را فاسدكه نماز عش اده بودكه در نماز عشاء چنان عيبي رخ دآمد 

   .تراويح را نيز دوباره بخواندنكه نماز عشاي خود را دوباره خواند، بايست نماز بعد از آ

نيز با را نماز تراويح در اين صورت ، كرده استبا جماعت اداء ن}فتنخُ{نماز عشاءكسي اگر  :5مسئله
  . باشد تابع نماز عشاء مي د، زيرا تراويحخواننجماعت 

جماعت  درعشاء را نماز كه  كسانيبا  ،جماعت نخوانده اكه نماز عشاء را ب شخصياگر البته 
ـز    تراويح را نيز با جماعت مي خوانده اند و اكنون خوانند شريك شود، نماز تراويح اين شـخص ني

ـان ايكه جماعـت   ب خواهد شدساني محسوكابع تي در اين صورت و صحيح خواهد بود، زيرا  ش

  . باشد ميصحيح 

                                                                                                         

 ٖ � �� و� ـْؤم�ن�ۡرت� نـ	 ب�يۡل� الْم	 ۡزي� س� �ب�ْع غ� ي�ت� 	 الْه	ٰدي و� �� � � ۡول� م�ن& ب�عْد� م�ا ت�ب�رت� س	 اق�ق� الر�� 	ش� � م�ۡن - .�ٰ و� و� ـا تـ� م�

ا  ۡزيً آء�ْت م�ص� س� ن��م� 4 و� ٖ ج�ه� ن	ْص�7   ﴾١١٥﴿و�

ـز  ، و راهاز آشكارا شدن حق با پيغامبر مخالفت كنديعني هر كسي بعد  ـ «ي ج را  »لمانانراه مس
 بد و دوزخ. پيروي نمايد، ما او را به همان راهي كه روان است وا مي گذاريم و آنگاه او را به دوزخ مي اندازيم

  115سورة نسĤء آية . جايگاهي است

  . ار ا[� ِ�  ذ� شُ  ذ� شَ  نْ مَ : دندفرمو هو در احاديث متواتر المعني وارد است كه رسول اهللا

  . هر كسي راهي جداگانه از اجماع مسلمين را اختيار كرد، جايگاهش آتش جهنم است
  

�+�_�  
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بايد اول نماز  يكسي در چنان وقتي به مسجد رسيد كه نماز عشاء خوانده شده بود، و اگر :6مسئله

  بخواند و سپس در تراويح شريك شود.  عشاي خود را

ـر   در اين صورت فوت شده بود،  ينماز تراويح از و اگر چند ركعت و ـاز وت آنها را بعد از نم

   .وتر را با جماعت بخواندو نماز  كند تكميل

است.  دهكؤم راويح سنتت ا ترتيب دردر ماه مبارك رمضان يكبار خواندن تمام قرآن مجيد ب :7مسئله

  د. درگلي يا تنبلي مردم ترك هاين سنت نبايد به سبب كا

عت جما ردم به نماز نمي آيند واگر تمام قرآن مجيد را بخوانند، مرود كه  وف ميالبته اگر خ

قدر قرآن  همان در اين صورت بهتر است ،، يا بر آنها بسيار گران خواهد گذشتيافتخواهد تقليل 

  ه بر آنها گران نگذرد.كخوانده شود 

تا آخر قرآن را بخوانند. در هر ركعت يك سوره را   ف� يْ �� ر� ت�    مْ ل� ا� از سورة  هد}طور مثاله ب{

ا هر يه سوره را دوباره در ده ركعت بعدي بخوانند. و اين د ،و چون ده سوره در ده ركعت خوانده شد

  ند بخوانند. هخوا سورة ديگري را كه مي

  د. مگر آنكه مردم بسيار مشتاق باشنيكبار قرآن را در تراويح ختم نكنيد،  زبيشتر ا :8مسئله

 واي شـوق   كه مردم به اندازه يشرطقرآن مجيد در يك شب جايز است، به تمام ختم  :۹مسئله

صورت  اين باشد، در ناگوار گران بگذرد و آنها گران نگذرد. اگر بر ايشان ختم بر كه داشته باشندقه عال

  )١( مكروه خواهد بود.

                                                 

حضرت امير المومنين  كردند، چنانچه را در يك شب ختم ميمجيد بسياري از بزرگان دين، قرآن      (١)

ي� ر� عثمان بن عفان  ْنـاهللا� ض� و طبقات   61زي: ص قيام الليل از مرو(كرد.  يك شب ختم ميقرآن را در    ه� ع�

  )  3/53ابن سعد: 

ي� ر�  همچنين حضرت تميم داري نْ اهللا� ض�   كرد.  نيز در يك شب قرآن را ختم مي  ه� ع�

   1/511و تهذيب التهذيب:  1/205ي: طحاو

ـَير  حضرت عبد ي� ر� اهللا بن زب نْ اهللا� ض�   كرد.  مينيز در يك شب قرآن را ختم   ه� ع�

     63و قيام الليل مروزي: ص 1/205طحاوي: 

ي� ر�  حضرت امام شافعي نْ اهللا� ض�   در يك رمضان هفتاد بار قرآن را ختم كرد.   ه� ع�

  ← 29سيوطي: ص ةمفتاح الجن
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ح�يْما��ْسم� در تراويح،  :۱۰مسئله ْحٰمن� الـر�� ـز  سوره اي با صداي بلنديك  در آغازيكبار   هللا� الر��  خوانـده  ني

ْحٰمن� ا��ْسم� شود، زيرا  ح�يْمهللا� الر�� ـابرين   .نيست سوره چگرچه جزو هي ،باشد يك آيت قرآن مي  الـر�� بن

ح�يْما��ْسم� اگر  ْحٰمن� الر�� ـد    هللا� الر�� اصالً خوانده نشود، در اين صورت يك آيت از ختم قرآن باقي خواه

ح�يْما��ْسم� ماند. و اگر  ْحٰمن� الـر�� ـ قرآن شنيدن مقتـ صداي آهسته خوانده شود، با   هللا� الر�� لديان مكم 

  نخواهد بود. 

 خواندنبازهم  ،ختم شودپيش از پايان ماه رمضان در تراويح گرچه خواندن قرآن مجيد  :۱۱مسئله

 كنند، خواندن روز ختممثالً اگر قرآن مجيد را در پانزده . ت استح در تمام ماه رمضان سنّيتراونماز 

  باشد.  كده ميراويح بقية ايام رمضان نيز سنّت مؤت

كه امروزه  شكليه در نماز تراويح باحد كه سه بار خواندن قل هو اهللا  قول صحيح اينست :۱۲لهمسئ

.باشد رسم گرديده مكروه مي

)١(  

                                                                                                         

ح�م�ه�   امام جرح و تعديل يحيي بن سعيد قطان ٰ  ر�   كرد.   ساعت ختم مي 24قرآن كريم را در   اهللا� ت�ع�ا��

  2/154االسماء و اللغات از نووي: و تهذيب  14/141ي: بغداد

ه�  امام بخاري ح�م� ٰ  ر� ـتمش در وقـت    نيز در هر روز يك بار قرآن را ختم مي   اهللا� ت�ع�ا�� كرد و اين خ
     2/9: و طبقات الكبري 2/12تاريخ بغداد:  شود.  فرمود: بعد از هر ختم دعا قبول مي افطار مي بود و مي

ه�  فه از موالنا محمد سرفراز خان صفدربو حنيا مقام ح�م� ٰ  ر�    243و 242ص : اهللا� ت�ع�ا��

ي� ر�  حضرت امام اعظم ابو حنيفه ْنـاهللا� ض� ـر    ه� ع� نيز در هر روز ماه مبارك رمضان يك ختم و در ه
   ختم مي شود. 61كه جمله  كردند شب آن يك ختم ديگر و در هر تراويح يك ختم ديگر مي

مناقـب   | فصل في التراويح ؛هكتاب الصال 158: ص شرح متن نور اإليضاح مراقي الفالح
عالم أسير  | 23و 22و 21ص االمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن للذهبي: 

   1/112 خان:فتاوي قاضي  | أَبو حنيفَةَ النُّعمانُ بنُ ثَابِت التَّيمي 6/400 ء للذهبي:النبال

ختم قرآن دانسته اند، چنانكه از طرز عمل ايشان هويدا  اتالزم وجه كراهت اينست كه عوام آن از    (١)
  باشد.  است، لهذا اينكار مكروه مي

باال به اين معني نيست كه اعادة سوره به نفس خود مكروه است، چنانكه حكيم االمت  ةو مسئل
  جواب سوالي تحرير فرموده اند. در  118تمة ثالثة امداد الفتاوي: ص ـدر ت

    11/36ة جديده: يحاشوه، اين رواج عوام قابل ترك است. في نفسه جايز باشد و چه مكرچه سوره ة اعادلذا 
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  كسوف و خسوف و غيرهنماز 

�+�_�  

  .واندن دو ركعت نماز مسنون است، خ»كُسوف يعني آفتاب گرفتگي«هنگام  در :۱مسئله

كه امام جمعه يا حاكم وقت يا نائبش امامت  به شرطي ،ه شودكسوف با جماعت خواند نماز :۲مسئله
جماعت  هاز كسوف را بتواند در مسجد خود نم مياست كه امام هر مسجدي  و در روايتي وارد. كند

  . بخواند

ـٰال  مردم را با گفتن ندتوان ميدر نماز كسوف وجود ندارد، بنابرين  هامقآذان و ا :۳مسئله � ـا ة� ا�لص	     ةٌ ع�ـم� ج
  . ع كنندجم

همچنين  .است مسنون كسوف نماز در آن امثال سورة بقره و خواندن سوره هاي طويل مانند :۴مسئله
   .كرد قرائتبايد البته با صداي خُفيه . طويل ساختن ركوع و سجده در آن نيز مسنون مي باشد

ـد ف دعا خواستن شود و همة مقتديان آمين آمين بوامام بعد از ختم نماز مصر :5مسئله ـا  . گوين و ت
  . مشغول دعا باشند ،هبه پايان نرسيدكه آفتاب گرفتگي  وقتي

رسيد، در اين صورت دعا خواستن  فراالبته اگر آفتاب در اين حال غروب كرد، يا وقت نماز 
  .را بخوانندآنوقت را متوقف نموده نماز 

  
�+ �_�  

  
نيز مسنون است، اما  »تگيخسوف يعني ماهتاب گرف«خواندن دو ركعت نماز در هنگام  :6مسئله 

رفتن  .نماز خود را تنها و جداگانه در خانة خود بخواند هر كس. عت در اين نماز مسنون نيستجما
  . به مسجد نيز در اين نماز مسنون نيست
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. كه خوف يا مصيبتي پيش بيايد، نماز خواندن مسنون اسـت  به همين صورت هر زماني :۷مسئله

بسيار  باران يابسيار آيد، يا شهاب فرو ريزد، يا برف  دفرويا زلزله رخ دهد، يا صاعقه د، شومثالً طوفان 
در {...د گردگريبانگير  چيزي مانند آنيا  ، يا خوف دشمنوبا و غيره شيوع يابد ببارد، يا مرضي مانند

جماعت خوانند، به  كه در اين اوقات مي اما نمازي}.ها خواندن نماز مسنون است تمام اين صورت
  . در خانة خود اين نماز را بخواند جداگانه كسي تنها و بلكه هر ،خوانده نمي شود

  . شدند گرديدند مشغول نماز مي كه مواجه مصيبت يا رنجي مي هر زماني هاهللارسول 

  

�+ �_�  

  

ـروف  كثرت به ه بعالوه بر نمازهاي كه در باال مذكور شد، هر قدر انسان  :۸مسئله اداي نوافل مص
  . دباش موجب ترقي درجاتش مي واب وحصول ث د، همانقدر باعثگرد

 رسول اهللاو  ارد شده استوكه فضيلت آنها در احاديث شريف  خصوصاً نماز در آن اوقاتي

رمضان و تاريخ  ده شب اخير ماهدر مثالً . مسلمانان را بر عبادت در آن اوقات ترغيب داده اند ه
ه كاحاديث شريف آمده اند  ا و ثواب فراوان عبادت در آن ايام درشعبان، زيرا فضايل آنهماه انزدهم پ

  . تفصيل آنها صرف نظر نموديم ازخاطر اختصار ه ما ب

  

  

  

� +�_�  
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  ل نماز استسقاءئمسا

� +�_�  

آب باشد، در آن هنگام دعا خواستن از ضرورت نبارد و هم باشد و باران نكه آب  هنگامي
  }.گويند مي »استسقاء«و اين را {تجهت باران مسنون اس أ اهللا

ـا    ست كه همة مسلا استسقاء اين يمستحب دعا ةطريق ـراه ب ـده هم مانان شهر جمع ش
ـاس  ، پاي پياده با خشوع و خضوع و عاجزي در حاليو مواشي خويش اوالد ،پيران جوانان،  كه لب

حقوق  نمايند وبروند و تجديد توبه }بيرون شهر{دشت و طرف ميدانه هاي معمولي پوشيده اند ب
   .كافري را با خود نبرند.  صاحبان حق را اداء كنند

ـد امام با صداي بلند قرائ .به جماعت بخوانند هآنگاه دو ركعت نماز بدون آذان و اقام  ،ت كن
ـه   شود،  كه خطبة نماز عيد خوانده مي با همان ترتيبي ،خطبه بخواند سپس دو ـه قبل آنگاه امام رو ب
 عاي بارش باران را بخواهد و همة حاضرين نيزد أ د را باال نموده از اهللاخو هاي و دستايستاده 

  . دعا كنند

، زيرا ادامة آن بيشتر از سه روز ، نه بعد از سه روزانجام بدهند اًنكار را فقط تا سه روز متواتريا
  . ثابت نيست هاز رسول اهللا

 در اين صورت نيز سه روز نماز را باران باريد، ،اگر قبل از خروج مردم يا بعد از يك روز نماز

قبل  تحب است كهو اينهم مس. مستحب استاينكار . تكميل نمايند و هر سه روز را روزه نيز بگيرند
   .طرف دشت و ميدان، صدقه و خيرات نماينده باز خروج 

  
  

�+�_�  
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  ل نماز در داخل كعبة شريفئمسا

�+�_�  

ـين ه شريف با رو نمودن ب ةچنانكه نماز خواندن در بيرون كعب :۱مسئله  سوي آن جايز است، به هم

   .باشد شريف نيز جايز مي ةگونه نماز خواندن در داخل كعب

نجا هر به سمت قبله خواهد بود، زيرا آ يشرو ،كند وكه ر ينبهر جاه آن ب نمازگذار در داخل

خواهد  كعبة شريف روبرويش ،درو كنشخص كه  طرفيو لذا به هر  است قبله، سمت چهار سمت

  . بود

  .باشد جايز ميدر آنجا فرض نيز  ، ادايچنانكه خواندن نماز نفل در آنجا جايز است  

  
�+ �_�  

   
قبله  يراخواهد بود، ز نمازش صحيح ،كعبة شريف نماز بخواند}سقف{مكسي بر روي با اگر :۲مسئله

ـريف در آن  كه خانة كعبة  كعبة شريف نمي باشد، بلكه محوطة زميني وارييمنحصر به چهار د ش

   .باشد همه قبله ميگرفته،  تا آسمان فرارا كه آن قسمت زمين  واقع است و فضائي

رو به قبله بايستد و نماز بخواند، كوهي بسيار بلندي  بر بااليي به همين خاطر اگر شخص

، اما نمازش باالتفاق صـحيح  گيرد قرار نمي يهرگز محاذكعبة شريف ديوارهاي با  كوهقلة چه گر

  . باشد مي

ـول    .استكعبة شريف ه بي ادبي ب ،كعبة شريف چونكه باال رفتن بر بام اما ـين رس همچن

  . باشد مي نماز خواندن بر بام كعبه را منع فرموده اند، اينكار مكروه تحريمي هاكرم

  و ،اعتـجايز است و هم به جم}منفرد{كعبة شريف، هم به تنهائي اندن در داخلنماز خو :۳مسئله
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زيرا  ،آنجا وجود ندارد دريك سمت باشد،  همقتديانش ب رخ امام وبايد اين شرط صحت جماعت كه 

  . آنجا هر سمت، سمت قبله است

ستاده اي }طرف امام استه كه پشتش ب يدر حال{البته اين شرط كه مقتدي پيشتر از امام

  .هنوز هم وجود خواهد داشت نباشد

 امام ةجانب چهره ب رويشكه  در حاليامامش ايستاده باشد  پيشتر از هم اگر مقتديولي باز

حكم  به جلوتر بودن مقتدي از امامش ،تحالدر اين  .خواهد بود جايز است، نماز در اين صورت

 گرفت كه رخ هر دوي امش قرار خواهدجلوتر از امدر آنجا نخواهيم كرد، زيرا مقتدي همان وقتي 

  . از امام خود ايستاده باشد پيشتريك سمت باشد و مقتدي نيز ه ايشان ب

كه رويش  در حالي شخص از خواندنباشد، زيرا نم مكروه مينماز در صورت مذكوره البته 

راهـت  كحايل باشد،  دو اما اگر چيزي بين هر .استمكروه  ،باشدديگري  به جانب روي شخص

  . نيز زايل خواهد شد

رد ـخارج آن گرداگـ  مقتديان درساير كعبة شريف و  در داخل}و يكي دو مقتدي{اگر امام :۴مسئله

  . بود هم صحيح خواهد، نماز بازدنباش ايستادهخانة كعبه 

ـراهش  در آنجا هة شريف باشد و هيچ مقتدي ديگري بكع ليكن اگر فقط امام در داخل م

به كعبة شريف از سطح زمين خارج آن بلندتر است و  بود، زيرا زمين داخلنباشد، نماز مكروه خواهد 

ـه  يو ا{گيرد جايگاه امام به اندازة قد يك انسان از مقتديانش باالتر قرار مي ،ين صورتا نكار چنانك

   }.باشد ميگذشت مكروه قبالً 

شرط  ه، باستصحيح  شان آن باشد، نماز امام در خارج كعبة شريف و مقتديان در داخلاگر  :5مسئله

.آنكه مقتديان جلوتر از امام ايستاده نباشند
)١(

   

  

�+ �_�  
  

                                                 
وقتي جلوتر از امام  مقتدي همان« :گذشت و آن اينكه 3 معناي جلوتر بودن مقتديان از امام در مسئلة     (١)

  .»نيز پيشتر از امام خود ايستاده باشد دوي ايشان به يك سمت باشد و مقتدي قرار خواهد گرفت كه رخ هر
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ـتاده و   نمازگذاران در اگر همگي  :6مسئله ـمت ايس بيرون خانة كعبه شريف باشند و امام در يك س

همين صورت  ه نماز را در آنجا بهچنانك ،گرداگرد كعبة شريف ايستاده باشند ،چهار جانبدر مقتديان 

  . باشد نماز صحيح مي ،نندخوا مي

ـوده و از   ندسمت امام ايستاده شده اكه در  يكه مقتديانبه اين شرط البته  ـوتر نب ، از امام جل

ـد ندانسته خواه انش جلوتر از امام آنها ند، زيرا در اين صورتكعبة شريف نزديكتر نباش به يو  ،د ش

  . باشد به امام مي هانآ اقتدايصحت كه اين خود مانع 

ـه   اگر ايستاده اند، كعبة شريف  ساير سمت هايكه در  يمقتديان البته ـود ب نسبت به امام خ

 راذيـل  شـكل  ، ت فهمـبراي سهول. شان درست استاينماز  ،هم باشند تر ، نزديككعبة شريف

  :ديمالحظه كن

  
ه ب »ج«و  »ب« مقتديانشريف ايستاده و  كعبة متري فاصلة دوه ب »امام«در اين صورت 

 ،استسمت امام و جلوتر از امام ايستاده  در »ب« مقتديشريف ايستاده اند،  ةكعب متريفاصلة يك 

 گرچهااند، شريف ايستاده  ةكعبهاي سمت ساير كه در  »ج« مقتديانو  ،بنابرين نمازش فاسد است

  .باشد صحيح مي اننمازشاما نزديكتر اند،  به كعبه
  

  

  

�+�_�  
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  ل نماز خوفئمسا

�+�_�  

ـيم   يا ،يا جانوري درنده ،چه اين دشمن انسان باشد، اروئي با دشمنيهنگام روي ماري عظ

مهلت  بخوانند و جماعت از را بهنمايشان قادر نبودند  از بعضي يا همة مسلمانان اگر ... آنها الجثه و امثال

ن كه بر هما ي هاي خود را نيز نداشتند، در اين صورت بر همة آنها الزم استرپائين شدن از سوا

ـ  ور استقبال قبله يعني ،در اين هنگام، بلكه دننشسته به اشاره نماز بخوان يشسواري خو ـردن ب ه ك

  . ط نمي باشدطرف قبله نيز شر

مهلت اگر  و. كنند واري جماعتان سدو بر هم ك سواري اند، اينيبر سوار البته اگر دو نفر 

 اًند، بنابرين در آنوقت نماز نخوانند و بعدباش اينكار را هم نداشته باشند، در اين صورت آنها معذور مي

  . افتند، آن نماز را قضائي بخواننديدشمن اطمينان  طرفكه از ي نزما

اگر امكان داشته باشد كه فقط چند نفري نماز را به جماعت بخوانند، نماز جماعت را نبايد 

  .ترك كنند

  

  

  _طريقة نماز خوف +

�+�_�  

ـام     آن مسلمانان موجود در مقابل دشمن،  ـه تم ـد ك نماز جماعت را به اين شـكل بخوانن

همراه  من باشند و گروه دوم بهيك گروه در مقابل دش .اشخاص موجود را به دو گروه تقسيم نمايند

  . امام نماز را شروع كنند

ـلمانان   ن، و ايچهار ركعتي است مانند نماز ظهر، عصر، مغرب و عشاء ياسه  ،اگر نماز مس

 كه امام دو ركعت را خوانده در اين صورت هنگامي، دنكن و نماز را قصر نمي يستندموجوده مسافر ن



+530_ 

ـلمانان   . بروند}در مقابل دشمن{براي ركعت سوم برخيزد، اين گروه اول و خواست و اگر ايـن مس

در  ،عيدين و جمعه وبح مانند نماز صت اسيا نماز، دو ركعتي  ،قصر مي خوانندلذا نماز را و مسافر اند 

و گروه دوم }و در مقابل دشمن بايستند{گروه اول بعد از خواندن يك ركعت برونداين صورت اين 

   .امام تا آمدن آنها در انتظار ايشان باشد. آمده به همراه امام باقيماندة نماز را بخوانند

ـدو  ـه مقابـل    آنگاه امام بقية نماز را تمام كرده سالم بدهد و اين گروه دوم ب ن سـالم دادن ب

كنند و  حاال گروه اول از مقابل دشمن به اينجا باز آمده نماز خويش را بدون قرائت تمام دشمن بروند و

ـه   گروه و سپس اين گروه در مقابل دشمن رفته. زيرا آنها الحق مي باشند. سپس سالم بدهند قبلي ب

  . مسبوق مي باشند آنگاه سالم بدهند، زيرا ايشان اينجا باز بيايند و نماز خويش را با قرائت تمام كنند و

ـوار  نجا بايد پياده بروند، وآرفتن در مقابل دشمن و برگشتن از  ، برايدر دوران نماز :۲مسئله  هاگر س

  . است}در نماز{عمل كثير، زيرا سوار شدن .شود ند، نماز فاسد مينحركت ك

برود و گروه اول }در مقابل دشمن{ا امام خواندهكه گروه دوم بقية نماز را ب اين صورت نماز :۳مسئله

ـام    شتهجا برگ كند و آنگاه گروه دوم باز به همين برگشته نماز خود را تكميل ـه اتم نماز خويش را ب

 ت كه گروه اول نماز خوانده و رفته واين هم جايز اسوگرنه . باشد مستحب و بهتر ميفقط برساند، 

سپس  ود ايننم همانجا تكميل از خويش را درگاه نمد و آننخوانبا امام نماز را ب ةگروه دوم آمده باقيماند

ـا    نجا رسيدند، آنگاه گروهآدر مقابل دشمن بروند و چون به  ـويش را در همانج اول باقيماندة نماز خ

  . دنل نمايند و به اينجا نياييتكم

  

�+ �_�  

  

ود در ان موجد كه همة مسلمانعملي خواهد ش آن هنگامي اين طريقة نماز خواندن فقط در :۴مسئله

 مثالً امام يكي از بزرگان دين است و همة مسلمانان مي. آنجا بخواهند پشت يك امام نماز بخوانند

  . خواهند به امامت او نماز را اداء كنند

 سپس يك گروه مسلمانان، پشت يك امام تمام نماز را بخواند و كه بهتر اينست در غير آن

ـام به روياروي دشمن برون  د و آنگاه گروه ديگر مسلمانان، شخص ديگري را امام خود گردانيده تم

  . نماز را پشت او بخوانند
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 يـن ه سبب اخواهد رسيد، و ب نزديك بوده به زوديدشمن بسيار كه رفت  ميگمان اگر  :5مسئله

ـوده ردان ناگم عداً ثابت گرديد كه اينباال خواندند و ب ةنماز را مطابق طريقة مذكور ،گمان در  ،ست ب

ـرا آن  ، را بايد اعاده كنند ، نماز خويشمازنباشد، اما مقتديان آن  اين صورت نماز امام صحيح مي زي

بدون  ، وكثير مشروع گرديده بود عملوجود با  ،خاطر ضرورت بسيار شديد، برخالف قياسه نماز ب

  . دساز نماز را فاسد مي ،كثير در نماز عملمقدار  اين، ضرورت شديد

مثالً  .طريقة باال جايز نيسته اندن نماز بدر اين صورت خو ،جنگ ناجايز باشدجنگ، اگر  :6مسئله

 كند، جنگ ريبا ديگ خاطر هدف دنيائيه كسي ب يا ،دنحق مسلمانان حمله نماي اگر باغيان بر امير بر

  . ف نمي باشداعمكثير  براي چنين اشخاصي اين اندازه عمل

دشمن  اين اثناء كه در نددخوان مينماز خالف سمت قبله }جبوراًم ي از مسلمانانا عده{اگر   :۷مسئله

  . حيح نخواهد بودصشان اينه نماز ا به سمت قبله بگردانند، وگرها بايد فوراً روي خويش ركرد، آن فرار

 اگر مسلمانان به اطمينان خاطر به سوي قبله نماز مي خواندند كه ناگهان دشمن رسيد، در :۸مسئله

 شرط اين حالت استقبال قبله در. كنند طرف دشمنه ب واين صورت براي ايشان جايز است تا فوراً ر

  . نخواهد بود

ـدت  كه دارد ن امكااگر . خر وقت نماز فرا رسيدآكرد كه  كسي در دريا شنا مي اگر :۹مسئله ـراي م  ب

  . را بخواند ازنم ا اشارهبالزم است تا و بر ادر اين صورت ، كوتاهي دست و پاي خود را حركت ندهد

  

�+ �_�  

  
بحمد اهللا از آن  چونو . ل مربوط آن بيان گرديدئهاي پنچ وقته و مساتا اينجا احكام نماز

ـزرگ مي كنيمل و احكام نماز جمعه ئشروع به بيان مسااكنون  ،يميدفارغ گرد  ، زيرا نماز جمعه از ب

  . ميم گردانيدن مقديعيد آن را بر نماز يو بر همين مبن است،ترين شعائر اسالم 
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  نماز جمعه 
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اين  أ مبه همين خاطر پروردگار عالَو پسنديده تر از نماز نيست  أ عبادتي نزد اهللا چهي  
و حتـي   كه از آغاز پيدايش تا آخرين دم حيات هاي غير متناهيِ نعمتعبادت را جهت اداي شكر 

، شبانه روز خود در يك بر بندگان ،باشد نيز جاري و ساري ميانسان بعد از ممات و قبل از پيدايش 
 يتاكيدات شديد و فضيلت هاي بيشمار ه،رطهو لهذا در شريعت م ،فرض فرموده است پنج وقت

   .است آمدهآن  ارةبدر

ـه   حتي ،خوردار استها و مزاياي فراواني بر تمروز جمعه چونكه بيشتر از ساير ايام از نع ك
نماز  بنابرين ،خلق گرديد ين روز جمعههم ، درباشد مي سانيكه اصل اول نسل ان ؛ دمآحضرت 

  . ه استدر اين روز الزم گردانيده شد مخصوصي

م كه جماعت يكرديم و همچنين واضح گردانيد ها و فوايد جماعت را بيان ما قبالً حكمت
ـد     و. گردد ميفوايد آن بيشتر ظاهر  ،افزونتر باشدكه  اي به هر اندازه ـور فوائ كثرت جماعـت و ظه

در يك  ئيجاله هاي مختلف و اكثر اهالي محممكن خواهد بود كه اهالي زماني ان هم ،بيشتر آن
  . مكان جمع شده يكجا نماز بخوانند

شريعت ا لذ، خواهد بودمردم  دشواري و مشقت زيادي برباعث  ،پنج وقت هاينكار هر روز اما
قريه  مردم اي مختلف وه محله تا اهالي مقرر فرمودرا طول هفته  در روز يك ،داشت اين وجوه با نظر
ز جمعه افضل و اشرف و چونكه رو ،با هم در يكجا جمع شده اين عبادت را اداء كنند جداگانههاي 

  . مخصوص اين نماز قرار گرفت جمعه لهذاست، اهاي هفته از سراسر روز

ـيكن    أ خداوند ـود، ل امت هاي قبل از اسالم را نيز به عبادت در اين روز حكم فرموده ب
ـعادت ع   آنها ب ـه از ايـن س ظمـي  ه سبب بدبختي خويش در آن خالف كردند و نتيجه آن شد ك

ـود  . ه گرديدو اين روز با فضليت نيز نصيب امت محمدي، محروم گرديدند يهود روز شنبه را براي خ
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و نصاري روز  ،است ات فارغ گرديدهداوند در اين روز از آفرينش مخلوقكه خ لاخي به اين ،مقرر كرد
ه ، چنانچكه اين روز، روز اول ابتداي آفرنيش است گمانن ساخت، به اين را براي خود معييكشنبه 

ترك  را در آن روز يشه امور دنيائي خوهم و ،كنند تجليل مي اين دو فرقه تا امروز هم اين دو روز را
  . گردند كرده مشغول عبادت خود مي

 روز تعطيل دواير رسمي مي ،يائعيس كشورهاي درروز يكشبنه ين جهت است كه هماز 

  . باشد

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  ل جمعهئفضا 

�+�_�  
  
  

  _اول حدیث +

�+�_�  

  نْ قَ 
َ
  هُ َقنْ اهللاُ ِ�َ رَ  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِبْ ا

َ
 قَ ه ِ�
 ا�
  ن
 ا

َ
ُمُعَِة، فِيهِ ُخلَِق : ال

ْ
مُْس يَوْمُ ا� 
َخْ%ُ يَوٍْم َطلَعَْت عَلَيْهِ الش

ُمُعَةِ آدَمُ، وَفِيهِ 
ْ
 ِ( يَوِْم ا�



اعَةُ إِال 
 يَقُومُ الس

َ
ْخرَِج مِنْهَا، وَال

ُ
َن
َة، وَفِيهِ أ

ْ
دِْخَل ا�

ُ
   .أ

 ؛ ين روز آدمدر همـ . بهترين روزها روز جمعه اسـت : فرمودند هرسول اهللا :ترجمه

ونه ينگه اكه ب{بهشت داخل شد و در همين روز از بهشت خارج گرديد خلق شد و در همين روز به
 ت بسيار بزرگي مـي نوبة خود نعمبه  اين نيزكه  گرديد كرة زمين ها در روي سبب پيدايش انسان

  .دو قيامت نيز در همين روز برپا خواهد ش}باشد

   2014 حديث: مسلم شريف

  

  
  _دوم حدیث +

�+�_�  

ه� از حضرت امام احمد حنبل  ح�م� ٰ  ر�   : منقول است كه فرمود  اهللا� ت�ع�ا��

ْ « مرتبه تر از شب وجوه بلند يبعضشب جمعه از 
َ

  ةُ لَ 6
ْ
ـالَ سيد و است، زيرا  »ردْ قَ ال  مسرور ع

 آنحضرت تشريف آوري و افروز گرديدند جلوه ويشخ بزرگوار طاهر مادر بطن در ين شبدر هم ه

  . سبب وجود آنقدر خير و بركت دنيا و آخرت گرديده كه شمار آن از توان انساني خارج است ه
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َ
   .سي مشكات شريفرشرح فا ،اتعَ مَ ل
 ال ةُ ع
 شِ ا

  

  

  _سوم حدیث +

�+�_�  

  نْ قَ 
َ
  هُ َقنْ اُهللا ِ�َ رَ  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِبْ ا

َ
 قَ : قَال

َ
 سُ رَ  ال

ُ
ـائِمٌ : هاهللا ول  يُوَافِقُهَا َقبٌْد مُْسلِمٌ قَ

َ
ِ( ا�ُمُعَةِ َساعٌَة، ال

 ABاهللاَ يَُص 
َ

ل
َ
ْقَطاهُ  ، فََسأ

َ
 أ



   ... َخْ%ًا إِال

وجود دارد كه اگر مسلماني از ساعتي در روز جمعه چنان : فرمودند هاكرم رسول :ترجمه
  . دفرماي قبول ميحتماً را دعايش خداوند  ،دعائي بخواهددر آنوقت د نخداو

  2556 حديث: شريف مسلم و 5294 حديث: شريف بخاري

ـيخ . واقع است چه وقت روز جمعه كه اين ساعت در كرام در اين اختالف دارند يعلما  ش

ه�   الحق محدث دهلوي عبد ح�م� ٰ  ر� ـا�� ه نقل بار در اينرا چهل اقوال علماء  هر السعادفْـدر شرح س  اهللا� ت�ع�
  . است ن همة آنها دو قول را ترجيح دادهاما از بي ،نموده

  . يكي اينكه آنوقت از هنگام شروع خطبه تا خاتمة نماز جمعه است

و اين قول دوم را گروه كثيري از علماء اختيار . دارددوم اينكه آنوقت در آخر روز جمعه قرار 
  . استكرده اند و احاديث صحيح بسياري مؤيد آن 

ه� شيخ دهلوي  ح�م� ٰ  ر� ت صحيح موجود است كه حضرت فاطمه ادر رواي ؛فرمايد مي   اهللا� ت�ع�ا��
ي� ر�  نْ اهللا� ض� او را اطـالع   ،ان باشدكه روز جمعه نزديك به پاي هنگامي ؛فرمود خادمة خود ميبه  اه� ع�

  .مشغول شودتا در ذكر و دعا  ،دهد
َ
  .الل
مَعَات ةُ ع
 شِ ا

   

  
  _چهارم حدیث +

�+�_�  

 قَ 
َ

عْ : هال 
ُمُعَِة، فِيهِ ُخلَِق آدَمُ، وَفِيِه قُبَِض، وَفِيهِ ا�
فَْخُة، وَفِيِه الص
ْ
ي
امُِكْم يَوْمَ ا�

َ
فَْضِل ك

َ
قَُة، إِن
 مِْن أ

 
Bََُوا عOِ
ْ
ك
َ

  فَأBََتَُكمْ مَعُْروَضةٌ ع

َ
ةِ فِيهِ، فَإِن
 َصال

َ
ال 
 مَِن الص

َ
 اهللاِ : قَالُوا: قَال

َ
يُنَايَا رَُسول

َ
يَْف يُعْرَُض َصال

َ
Zَو ،  
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رِمَْت فَقُولُو
َ
نْبِيَا إِن
 اهللاَ : بَلِيَت؟ فَقَاَل : نَ عَلَيَْك وَقَْد أ

َ ْ
ْجَسادَ األ

َ
رِْض أ

َ ْ
 األ

َ
fَ َم
  .ءِ عَز
وََجل
 َحر

 آدمروز  يندر هم .ه استا روز جمعبهترين روزهاي شم: فرمودند هرسول اكرم :ترجمه

ـر مـن درود    ه س در اين روز بپ .صور دميده خواهد شدروز  نخلق شد و در همي ؛ ـرت ب كث
 اهللال يا رسو :كردند عرضة كرام صحاب. كنند در همين روز نزد من پيش ميآنها را زيرا  ،بفرستيد

باقي  كسي فات حتي استخوان هايوبعد از نكه د را بر شما پيش خواهند كرد حاآلچگونه درو! ه
يغامبران را بر زمين حرام ساخته پاجساد  ،خداوند براي هميش: فرمودند هآنحضرت. نخواهد ماند

    883 حديث: شريف داود ابو  )١(.است

  

  
  _پنجم حدیث +

�+�_�  

jِ هَُريَْرةَ قَاَل 
َ
 : َقْن أ

َ
 قَال

ُ

 اهللاُ  اهللاِ  رَُسولkمَ َص
مُْس  ... : عَلَيْهِ وََسل 
اهُِد يَوْمُ ا�ُمُعَِة، وَمَا َطلَعَِت الش 
  وَالش

 يُوَافِقُ 
َ

فَْضَل مِنْهُ، فِيهِ َساعَةٌ ال
َ
 يَوٍْم أ

َ
fَ غََربَْت 

َ
 يَسْ  هَا َقبٌْد مُؤْمٌِن يَْدعُو اهللاَ وَال

َ
ُ، وَال

َ
p ُاْستََجاَب اهللا 



 تَعِيذُ tَِْ%ٍ إِال

vَذَهُ اهللاُ مِ 
َ
 أ



ءٍ إِال ْxَ مِنْهُ  ْن.   

هيچ و . روز جمعه است}آيت قرآن در{»شاهد«مراد از : فرمودند هرسول اكرم :ترجمه
 آن دعا مسلماني در ره و در آن روز ساعتي وجود دارد كه .از روز جمعه نيستو برتر روزي بزرگتر 

  . دهد او را پناه مي أ اهللا ،خواهدبچيزي پناه  رفرمايد و از ه آن را قبول مي أ اهللا ،كند

   3339 حديث: شريفترمذي 

� و�  به آن روز قسم خورده است كه أ در سورة بروج آمده و اهللا »شاهد«لفظ   ات� ذ�  ء� آم� الس�
� الْ  ـماني  يعني سوگند  ، دٍ ه�ْو م�ْش  و�   ه�دٍ  اش�  و�   د� ْو ع� ْو م� الْ  م� ْو ي� الْ  و�  ج� ْو ري� ـ   به آس ـه داراي ب ـا  رجك يعنـي  {ه

ـه روز يعنـي  {و سوگند به شاهد}قيامت{است و سوگند به روز موعود }ستارگان بزرگ  و}جمع
  . }عرفهروز يعني {مشهود

                                                 
يعني زمين در اجسام پيغمبران تصرف نمي تواند، بلكه اجسام مبارك ايشان همانگونه كه در دنيا بود     (١)

  .بعد از وفات نيز باقي خواهد ماند
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  _ششم  حديث +

�+�_�  

مُنِْذرِ، قَاَل 
ْ
َابَةَ بِْن َقبِْد ال

ُ
z jِ

َ
قْ   :ه قَاَل ا�
ِ|} : َقْن أ

َ
ي
اِم، وَأ

َ ْ
ُمُعَةِ َسيAُد األ

ْ
ِِ  َظمُهَاإِن
 يَوْمَ ا� ، وَهُوَ ِعنَْد اهللا

ْقَظمُ ِعنَْد اهللاِ 
َ
فِْطرِ  أ

ْ
ْضَ� وَيَوِْم ال

َ ْ
   .مِْن يَوِْم األ

ـا  واهللا آنها نزد وزها و بزرگترين روز جمعه سرور تمام ر :فرمودند هرسول اهللا :ترجمه  ب

   .عظمت تر از روز عيد فطر و عيد قربان نزد خداوند است

  1084 حديث: شريف ةابن ماج

  

  

  _هفتم  حديث +

�+�_�  

 بِْن قَ  َقْن َقبِْد اهللاِ 
َ

 اهللاِ : مْرٍو قَال
ُ

 رَُسول
َ


  قَالkمَ   اهللاُ َص
وْ  :عَلَيْهِ وََسل
َ
مَا مِْن مُْسلٍِم فَمُوُت يَوْمَ ا�ُمُعَِة أ

ْلَةَ 
َ

 وَقَ  ا�ُمُعَةِ  6



   .فِتْنَةَ القَْ�ِ  اهُ اهللاُ إِال

 اهللا ،كه در روز جمعه يا در شب جمعه بميرد انيهر مسلم: دنفرمود هاهللا رسول :ترجمه

  .دارد مي او را از عذاب قبر محفوظ نگه أ

  1074 حديث: ترمذي شريف

  

  

  _هشتم حديث +

�+�_�  

 
َ

 انُْن َقب
اٍس : قَال
َ
مَ : قَرَأ

َ
ُكمُ اإلِْسال

َ
يْمَمُْت عَلَيُْكمْ نِعْمَِ� وَرَِضيُت ل

َ
ُكمْ دِينَُكمْ وَأ

َ
ُت ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
 ا6َوْمَ أ

َْذنَا يَوْمَهَا ِقيًدا: وَِعنَْدهُ فَهُودِي� فَقَاَل  .اـً ـندِي



�
َ

ْت َهِذهِ عَلَيْنَا ال
َ
نْزِل

ُ
ْت ِ( يَوِْم ِقيَديِْن  :قَاَل انُْن َقب
اٍس  .لَوْ أ

َ
فَإِغ
هَا نََزل

  .ِ( يَوِْم ُ�ُعٍَة، وَيَوِْم عََرفَةَ 
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ي� ر� اهللا بن عباس  حضرت عبد :جمهتر  ا�   باري آيت     اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�
ـل�   ت� ْلـم� كْ ا�  م� ْو ي� لْ را     مْ ك� ن� يْـد�    مْ ك�

ـا آن   ،شد گفت اگر اين آيت بر ما نازل مي يهودي. نشسته بودآنجا يك يهودي  .تالوت فرمود م
ي� ر� اهللا بن عباس  حضرت عبد. مساختي روز را عيد مي ـازل   :فرمود    اه�م� ع�نْ   اهللا� ض� اين آيت در روزي ن

   )١( .آن بود، روز جمعه و روز عرفهدر كه دو عيد شد 

  .دبوشامل دو عيد  آن روز خود ،مشتييعني ما چه ضرورتي به عيد ساختن آن دا

   

  

  _نهم حديث +

�+�_�  

 عَ 
َ
َ ن ا  قَ  5ٍالِ مَ  ِن بْ  ٍس ن

َ
 قُ فَ  نَ �َ  ... :ال

ُ
ْ : هول

َ
 مُ وْ و يَ  ءُ آرغَ  ةِ عُ ا�مُ  ةُ لَ 6

َ
  .رُ هَ زْ ها ا

  .است و روز جمعه نوراني شب جمعه روشنائي: مودند كهفر هرسول اهللا :ترجمه

  1674 حديث :الجامعسند الم و 2346 حديث: مسند احمد

  

  

  _دهم حديث +

�+�_�  

ـيم و ...أتا� ج�يل... هقال رسول اهللا  قال هذه ا�معة قلت وما ا�معة قال يوم من أيام ربك عظ

ـر� ( ا�نيا فإن اهللا �ع فيه أمر ا� سأخ�ك ب�فه وفضله واسمه ( اآلخرة أما �فه وفضله لق وأما ما ي
   .يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسأالن اهللا فيها خ%ا إال أعطاهما إياهفإن فيه ساعة ال

ـار و هوأما �ف  وفضله واسمه ( اآلخرة فإن اهللا تعا� إذا ص% أهل ا�نة إ� ا�نة وأهل ا�ار إ� ا�

vساعته فإذا �ن يوم ا�معة تها ليس بها 6ل وال نهار إال قد علم اهللا مقدار ذلك وجرت عليهم أيامها وسا... 

  3/33 :الكبري از ابن بطه نةاالبا ...بطوp ا�ديث
                                                 

   3044حديث : ترمذي شريف    (١)

ي�  ر�  و اين حديث شريف از امير المؤمنين عمر بن الخطاب  و  6726: در بخاري شريف    ه� ع�نْ    اهللا� ض�

  .نيز مروي است  5332 و  5333 و  5334: و در مسلم شريف 4240



+539_ 

ـه  تسم أ كه اهللا هنگامي ،حساب وقيام قيامت و حشر  د ازبع :ترجمه حقين بهشت را ب
، روز و شب مانند اين دنيا نخواهد جهان اگرچه در آن، مستحقين دوزخ را به دوزخ فرستاد بهشت و

ـان   هحساب سنجش مقدار شب و روز و ساعات آنها را ب أ ، ليكن اهللابود ـرا  ايش ـد  ف و  ،دداخواه
  . بنابرين روز جمعه در بهشت نيز وجود خواهد داشت

ـراي اداي  در دنيا كه  رسد زماني فرا ميهمان آيد و  جمعه مي روزپس چون  مسلمانان ب
 »مزيد« سوي دشته كه اي اهل بهشت، ب اي نداء خواهد داد كردند، منادي مي حركتنماز جمعه 

هاي  توده داند و كسي نمي ست كه طول و عرضش را جز اهللا متعالاتي شد »مزيد«. حركت كنيد
نهاده شده انددر آنجا كشند  شك كه سر به فلك ميعظيم م .  

ْ  و� پيغمبران و انبياء  ل�يۡ�� ٰ�  ع� لٰو ـن�ان�ب�ي��  ع� الْم  ة� الص�� ـد نشسـت و      و� الس�� ـور خواهن بر منبرهاي ن
ـيم خداوند  ند،تسهاي خود نشجاچون همگان بر  .هاي ياقوت مسلمانان بر تخت ـد  نس ي را خواه

شك آن توده هاي عظيم را برخواهد داشت و بر لباسها و چهره ها و موهاي حاضران فرستاد كه م
ك شم تمام كه داند مي نيز بهتر بانوئيقة مشك افشاني را از آن طري ،نسيماين  و. پخش خواهد كرد

   .تشدا اختياردر هاي دنيا را 

ـان    أ آنگاه اهللا    ـته در مي ـران  حامالن عرش را حكم خواهد داد تا عرش را برداش حاض
ـان     اي بندگان من: سپس مردم را خطاب فرموده خواهد گفت. مجلس بگذارند ـر غيـب ايم كه ب

من  د، اكنون ازيد و احكام مرا اطاعت نموديكرد پيغمبر مرا تصديق نكه مرا نديده بوديد، وآورديد حاآل
   .تسها افزايش نعمت وزيعني ر. است »مزيد« خواهيد، اين روز، روز ميكه  چيزيبخواهيد هر

 .ما از تو راضي هستيم تو نيز از ما راضي باش ! پرودگاراكه  گويند همگان به يك زبان مي
اگر از شما راضي نمي بودم، شما را به بهشـت نمـي    !ي خواهد فرمود كه اي اهل بهشتحق تعال

  . ستا »مزيد« ، روزوزكه اين ر اكنون چيز ديگري بخواهيد .آوردم

بنما  مثال خويش را بما يـجمال ب ! كه اي پرودگارا گفت يك زبان خواهنده نگاه همگي بآ
داشت برخواهد از چشمان ايشان پرده را  أ گاه اهللاآن. تا ذات مقدس ترا با چشمان خويش ببينيم

  . مودرفايشان را احاطه خواهد  ،خود بي مثالمجلس نمودار خواهد گرديد و با جمال  و بر حاضران

نخواهند  باشند و هرگز زنده مي هاگر براي اهل بهشت حكم نگرديده بود كه براي هميش
  . سوختند مي فور همه بر و آوردند شك آنها تاب اين نور را نمي يب مرد،
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ـويش   ازواجآنها نزد  .خانه هاي خويش برگرديده ب االح :دش خواهدگفته سپس به آنها  خ
سن و جمال ايشان چنان گرديده است كه ح حقيقي، بر اثر اين جمال د گشت كهندر حالي برخواه

  . خويش را مي بينند جازواآنها را خواهند ديد و نه ايشان  ،شان ازواجاز لطافت و نورانيت آن، نه 

ـد،   چون آن نوري ،بعد از گذر مدتي ـا  و كه ايشان را احاطه كرده بود رفع ش ـتند  اينه توانس
ـاال    هنگامهمسران شان به ايشان خواهند گفت كه صورت  ،دهمديگر را مشاهده كنن ـتن را ح رف

بلي به آن سبب  :آنها خواهند گفت. گرديده است پيشهزارها بار بهتر از صورت شما يعني  د،نداري
ـاهده    مثال او جمال بي كه اهللا متعال ذات مقدس خود را بر ما هويدا كرد و ـر مش را با چشمان س

   .هر السعادفْـشرح س )١(.نموديم

  .ست خواهد آمدده در روز جمعه بت بزرگي اچه نعميد كه نگرب

  

  
  _يازدهم حديث +

�+�_�  


  َقْن َقبِْد اهللاِ |ِ
ن
 ا�
َ

 اهللاُ عَلَيْهِ وََسل
مَ قَاَل بِْن َقمْرٍو، أkيَوٍْم يُفْتَحُ :  َص 
 يَوْمَ  إِن
 َجهَن
مَ تَُسع
رُ ُ�



بْوَانُهَا إِال

َ
أ

ُمُعَةِ 
ْ
بْوَانُهَا، ا�

َ
 يُفْتَُح أ

َ
ُمُعَةِ وَال

ْ
 تَُسع
ُر ِ( يَوِْم ا�

َ
   .فَإِغ
هَا ال

ـازند  تر مـي وزنده سآتش دوزخ را هر روز : فرمودند هرسول اهللا :ترجمه ـاي  س  و دره
درهاي نه و  ندگردان آن را تيز نميشعله هاي ، اما در روز جمعه از بركت جمعه باز مي نمايند دوزخ را

    )٢(. را باز مي كنند آن

                                                 
السنن و  فةمعرمرويست و مختصر آن در   3/33: طول آن در ابانة كبري از ابن بطهه حديث باال ب     (١)

ـارث از   بغيةو در  2165 و 6906حديث : و در معجم اوسط طبراني 1841حديث : اآلثار از امام بيهقي الح

ـزا ه و صاحب جمع الفوائد آن را ب. است وجودم  1/68: حارث بن ابي اسامه ـلي از    رروايت ب ـر و موص و كبي

ي� ر�  حضرت انس نْ اهللا� ض�   10130 حديث 4/774: جمع الفوائد: نيز تخريج نموده است  ه� ع�
ـبهاني  ياء از ابوو حلية اول  3459و1259 حديث: طبراني مسند الشاميين     )٢( ـنن   5/188 :نعيم اص و س

  .روايت ابي داوده ب 1/134 :ت االحياءاتخريج روايو  1/79 :احياء العلومو  5688 حديث: كبري بيهقي
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  _دوازدهم حديث +

�+�_�  

 اهللاِ : عَِن ابِْن َقب
اٍس قَاَل 
ُ

 رَُسول
َ

 هللاُ َذا يَوْمُ ِقيٍد، َجعَلَهُ اإِن
 هَ : ه قَال
َ

ـاءَ إِ� ـلِِمَ�، فََمـْن َج مُْس
ْ
 لِل

ُمُعَةِ 
ْ
وَاكِ  ا� Aمِنْهُ، وَعَلَيُْكمْ بِالس 
يَمَس

ْ
يَغْتَِسْل، وَ�ِْن َ�َن ِطيٌب فَل

ْ
   .فَل

ايـن روز را  متعال  اهللا! كه اي مسلمانان نداي ارشاد فرمود در جمعه هكريم نبي :ترجمه
ـود را   ،كسي عطر دارد ر اين روز غسل كنيد و هرگردانيده است، پس د عيدبراي مسلمانان روز  خ

   .و مسواك كردن را در اين روز بر خود الزم بدانيد. عطر بزند

  1098 حديث: شريف ةابن ماج
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  جمعهروز آداب 

�+�_�  
  

�+۱_�  

 يعنـي  .كند جمعه را از روز پنجشنبه آغازروز براي هر مسلماني مناسب است كه آمادگي 
و لباس فرداي خود را  ،ليل مشغول شودته تسبيح و فار واستغبه كثرت ه عصر پنجشنبه ب بعد از نماز

ـا روز    ،اگر در خانه عطر نداشته باشد و ،صاف و پاكيزه بگرداند ـد ت آن را در همان پنجشنبه تهيه كن
  . جمعه به اموري از اين قبيل مصروف نگردد

در  ـهدست خواهد آورد كه كسي ب فع جمعه را همانرين نتبزرگان دين فرموده اند كه بيش
كس همان شخص  ترين و بدبخت. دگير مياش را از روز پنجشنبه  مادگيآد و اشبمي ر آن انتظا

 مي از مردم ،رسدببلكه چون صبح جمعه سر  ،آيد كه حتي خبر نيست كه جمعه چه وقت مي است

  . پرسد كه امروز چه روز است

ـامع مـي     جمعه، شروز خاطر اهتمام  هبعضي از بزرگان دين ب ـه را در مسـجد ج ب جمع
   1/161 :احياء العلوم. گذرانيدند

  

�+۲_�  

همچنين موهاي سر خود را پاك و آنگاه در روز جمعه غسل بگيرد و سراسر جسم خود را 
   1/161 :احياء العلوم. مسواك كردن در اين روز نيز فضيلت بزرگي دارد. نمايد

  

�+۳_�  

  اگر ممكن باشد خود و. ر روز جمعه، بهترين لباسي را كه نزد خود دارد بپوشدبعد از غسل د
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   1/161 :العلوم احياء. دبگيرخود را نيز  يها را عطر نيز بزند و ناخن

  
�+۴_�  

 مسجد كسي زودتر به هر قدر. تر به مسجد جامع برودكه ممكن باشد زود سپس تا جائي

  : ده اندوفرم هاهللارسول . برد برود همانقدر بيشتر ثواب مي

شود مي ايستند و اسم  كه نماز جمعه خوانده مي مسجدي ةنزد درواز ها جمعه فرشتهروز 
نويسند كه  ي را ميشخصاسم  ،از همهنخست نويسند،  كه به مسجد مي آيند ميرا همة كساني 

  . ا آخراش را ت اش را و سپس اسم نفر بعدي به مسجد آمده است، سپس اسم نفر بعدي همه اول از

ـتر در راه  كه كسب خواهد كرد  د چنان ثوابيآي ميكه به مسجد  كسي اولين گويا يك ش
 گويا يك گاو را در راه خدا قربانيكه نان ثوابي كسب خواهد كرد نفر بعدي چ. كرده باشد خدا قرباني

ـد كر نفر بعدي چنان ثوابي خواهد يافت كه گويا گوسفندي را در راه خدا قرباني. كرده باشد  .ده باش
ـر    خيراتكسي خواهد يافت كه گويا يك مرغ را در راه خدا  نفر بعدي ثوابي مانند ـد، و نف كرده باش

   .دشمانند كسي خواهد يافت كه يك تخم مرغ را در راه خدا خيرات كرده با يبعدي ثواب

ها نيز دفترهاي خود را مي بندند و به شنيدن  كه خطبه شروع شود، فرشته و آنگاه هنگامي
  . بخاري شريف مسلم و )١(.شوند خطبه مشغول مي

بود كه صبح بسيار  مي ميدكوچه ها و راه ها پر از مرصبح روزهاي جمعه،  ،ها در گذشته
عيد  ود كه گويا روزب و ازدحام و جمعيت مردم آنقدر فراوان مي ،رفتند طرف مسجد جامع ميه زود ب
اسالم  كه در استجديد  ةكه اين اولين طريق تندمردم گف ،كه اين صورت از بين رفت زماني و .باشد

   .ايجاد گرديد

                                                 
 قَ     (١)

َ
 سُ رَ  ال

ُ
ـٌة يَكْ : هاهللا ول ئَِك

َ
مَْسِجِد مَال

ْ
بْوَاِب ال

َ
 A�ُ بَاٍب مِْن أ

َ
fَ ُمُعَِة، َ�َن

ْ
ـوَن إِذَا َ�َن يَوْمُ ا� تُبُ

ـرِ  Aمُهَج
ْ
َر، وَمَثَُل ال

ْ
ُحَف، وََجاءُوا يَْستَِمعُوَن ا¤Aك ِمَامُ َطوَوُا الص}

ْ
و
َل، فَإِذَا َجلََس اإل

َ ْ
و
َل فَاأل

َ ْ
ِي فُْهـِدي األ



 كَمَثَـِل ا¤

 ِ



¤�َ 
َكبَْش، عُم
ْ
ِي فُهِْدي ال



¤�َ 
ِي فُهِْدي نَقََرةً، عُم



¤�َ 
ََدنََة، عُم

ْ
zَيَْضةَ ا

ْ
zِي فُهِْدي ا



¤�َ 
  .ي فُهِْدي ا�
َجاَجَة، عُم

كبري  سنن و 10164حديث : احمد و مسند  877 حديث :و بخاري1417و 1416 حديث: مسلم

   9/440و  8/309: و معجم اوسط طبراني 19/332: معجم كبير طبراني و 5/229و  3/226: از بيهقي
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ه�  امام غزالي ح�م� ٰ  ر�   : فرمايد بعد از تحرير سطور باال مي   اهللا� ت�ع�ا��

يهوديان روز شنبه و نصاري روز يكشنبه  ،كنند نميچرا شرم مسلمانان از يهود و نصاري 
خود را صبح زود  قدرا چـن دنيجويندگا و. وندر هاي خود چقدر صبح زود ميساها و كلي را به هيكل

   .كنند نمي قدميدر امور دين پيش ن دينجويندگاچرا  پس ،رسانند بازارها مي براي خريد و فروش به

كه حتي  از دست داده اند ارزش و قدر اين روز مبارك راچنان در حقيقت مسلمانان امروزه 
  . تبه اي داراستگاه نمي باشند كه امروز چه روزي هست و چه مرآ

ـريم  كه نبي زماني نزد مسلمانان مهمتر از روز عيد بود، و روزييك كه  روزي !افسوس  ك

ـه در  گذشته نگرديده بود، اكنون چ هاي كه نصيب امت و روزي ،بر آن فخر مي فرمودند ه گون
  . دست مسلمانان بي ارزش و بيقدر گرديده است

ـا  وبال آن را امروزه ، واستسختي ري شك ، ناصورت به اين الهيمت نعضايع ساختن   ب

ْهِ رَ  إِن
ا ِهللاِ . كنيم چشمان سر مشاهده مي
َ

  .اِجعُونَ وَ�ِن
ا إ6ِ

  
�+5_�  

ـر   ،پاي پياده براي نماز جمعه برودكه  كسي هر...  :در حديث شريف وارد است در مقابل ه
   )١(.ترمذي شريف. قدمش ثواب يك سال روزه گرفتن را كسب خواهد كرد

  
�+6_�  

ٰ ا� سورة  ،در نماز صبح روز جمعه هاهللارسول  ْ  اْال� ��  ع� ٰ� ا�  ه�لْ  و  هد� جْ س�  مْ ل )٢(.خواندند مي را ان� س� �
 

ـاه در نماز صبح آنها را وره ها را مستحب دانسته سخواندن اين گاهگاهي بنابرين انسان   بخواند و گ

  . ندـگاهي نيز آن را ترك نمايد تا مردم به خيال واجب بودن آن نيفت

                                                 
 عَ      (١)

َ
  وس بِن ن ا

َ
 قَ  وٍس ا

َ
 قَ  :ال

َ
 سُ رَ  ال

ُ
ـا : هاهللا ول ـَر، وَدَنَ ـَر وَانْتََك 
َل، وَبَك 
مَْن اغْتََسَل يَوْمَ ا�ُمُعَِة وَغَس

ْجُر َسنَةٍ ِصيَامُهَا
َ
ُ بُِكلA ُخْطوَةٍ َ©ُْطوهَا أ

َ
p نَْصَت، َ�َن

َ
  .وَاْستَمََع وَأ

  1/529:نسائي ن كبريسن و16349و  15589: احمد انندش در مسندـو م 456 حديث :ترمذي              

  .و غيره كتب 2/49 :و مصنف ابن ابي شيبه 1404 حديث: و سنن نسائي 1456 حديث: مسلم     )٢(
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�+7_�  

ـا   ةجمعه و سور ةدر نماز جمعه، سور هحضرت رسول اكرم ـمنافقون ي  ك� ب��ـر�  م� اْسـ ح� ب�� س�
ي� اغ� الْ  ث� يْ د� ح�  اك� ت� ا�  ه�لْ  و   ٰ� ْع اْال�     )١(.خواندند را مي ه� ش�

  
�+8_�  

بزرگي دارد،  ، چه قبل از نماز جمعه و چه بعد از آن، ثوابكهف در روز جمعه خواندن سورة
   :فرموده اند هه رسول اهللاچنانك

ـدي     بخواند، در زير كهف را در روز جمعه رةكه سو كسي هر ـه بلن ـوري ب عرش برايش ن
 ةجمع ان اين جمعه تاگناه خواهد آمد، وكارش  هقيامت ب در تاريكي هايكه  آسمان پيدا خواهد شد

  . هر السعادفْـشرح س )٢(.همه معاف خواهند گرديد ،اشآينده 

ـان  ،است، گناهان صغيره شريف اء نوشته اند كه مراد از گناهان در اين حديثعلم           زيرا گناه

  اهللاُ وَ  .گردند عفو نمي ،كبيره بدون توبه خواستن
َ
 عْ ا

َ
  وَ هُ  وَ  ،مُ ل

َ
   .ْ� اªِِ الر
  مُ حَ رْ ا

  
�+9_�  

درود خواندن در روز جمعه نيز ثواب بيشتري دارد، در احاديث شريف وارد است كه در روز 
    )٣(.كثرت درود شريف بخوانيده جمعه ب

                                                 
  .خواندند يعني آنحضرت گاهي دو سورة اول و گاهي دو سورة بعدي را مي 1452و1451: مسلم     )١(
   249و  3/248: يو سنن كبري بيهق 15073حديث : معناي اين روايت در مسند احمد     )٢(

  .مروي است 2346: و شعب االيمان بيهقي 16841 :و معجم كبير طبراني
   1626و  1075: و سنن ابن ماجه 1357: و سنن نسائي 1308و  882: سنن ابو دواد    ) ٣(

  .كتب حديثساير و  2/398: و مصنف ابن ابي شيبه 15575: و مسند احمد
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  فضيلت نماز جمعه و تاكيد برآن

�+�_�  

، و اجماع امت ثابت تواتر وو و از روي قرآن مجيد و احاديث  ،نماز جمعه فرض عين است
  .تارك آن بدون عذر فاسق است منكر آن كافر و. باشد ر اسالم مياز بزرگترين شعائ

  

  

  _قرآن شریف آیت +

�+�_�  

� ا� ي�  :مي فرمايدقرآن مجيد  �  ا ه� ي� � لٰ  د�ي� ذ�ا ن�ۡو ا ا� م�ن�ۡوۤ ٰا  ن� يۡ ا�� � �  م�نۡ  ة� ول�لص�    ذ�كْر� اهللا� ٰ
 ف�اْسع�ْوا ا�   ْوم� الْج�م�ع�ة� ي�
وا  و�      ﴾٩﴿ ن� ت�ْم ت�عْل�م�ۡو ك�نۡ  نۡ ا�   ل��ك�ْم ل�ك�ْم خ�ۡزيٌ � ذٰ  ع� الْب�يۡ  ذ�ر�

ـ  « ه سويب داده شود، كه براي نماز جمعه آذان هنگامي! يعني اي مسلمانان ـر خ  »داذك
  . اگر بدانيد ،براي شما بهتر است كاراين ، زيراديد و خريد و فروش را رها كنشتابيب

سوي  هب شتافتنمقصود از  ت ومعه و خطبة آن اسشريف، نماز ج آيت اين در »ذكر« مراد از
  .با اهتمام و توجه رفتن به نماز است ،آن

   

  

  _ اول حدیث +

�+�_�  

فَارِِ�� قَ   
ْ
مَاَن ال

ْ
ـرٍ  ه قَاَل ا��ِ��  اَل َقْن َسل ُمُعَِة وَيَتََطه�ُر مَا اْستََطاَع ِمـْن ُطْه

ْ
 فَغْتَِسُل رَُجٌل يَوْمَ ا&

َ
ال

 فُفَر�ُق ن6ََْ اثْن6َِْ عُم� يَُص�2 مَا
َ

وْ فَمَس� مِْن ِطيِب بَيْتِِه عُم� َ<ُْرُج فَال
َ
ـم� فُنِْصـ وَيَد�هُِن مِْن دُهْنِِه أ ُ ُع

َ
J ُت إِذَاكُتَِب 

ْخرَى
ُ ْ
ُمُعَةِ األ

ْ
ُ مَا بَيْنَهُ وَب6ََْ ا&

َ
J غُفَِر 

�
ِمَامُ إِال

ْ
   .تََكل�مَ اإل
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ه و خود را ب دكن خوبي غسله در روز جمعه ب كه كسي هر: فرمودند هكريم نبي :ترجمه  
و }تا موهايش صاف و آراسته گردد{بمالدمو د و سپس موهاي خود را تيل نمايقدر امكان پاكيزه 

 نخيزاند تا خودو چون به مسجد رسيد، كسي را از جايش بر ،خود را عطر بزند و آنگاه براي نماز برود

بر منبر {كه امام هنگامي يبش بود بخواند، وصكه در ن و سپس هر اندازه نماز نفلي ،جايش بنشيندبر
خواهد  شيدهن جمعه بخاي تا خاموش باشد، گناهانش از جمعة پيش ،به خطبه كرد شروع}و تسنش
  . شد

  814 حديث: بخاري شريف  

  

  

  _ دوم حدیث +

�+�_�  

 عَ 
َ
  وس بِن ن أ

َ
ـا  هاهللاِ  وُل سُ رَ  اَل قَ :  اَل قَ  وٍس أ ـَر، وَدَنَ ـَر وَانْتََك َل، وَبَك� مَْن اغْتََسَل يَوْمَ ا&ُمُعَةِ وَغَس�

ْجُر َسنَ 
َ
ُ بُِكل� ُخْطوَةٍ َ<ُْطوهَا أ

َ
J َنYَ ،نَْصَت

َ
   .ةٍ ِصيَامُهَا وَقِيَامُهَاوَاْستَمََع وَأ

و پاي  ،گيردبخوبي غسل ه كه در روز جمعه ب كسي هر: فرموده اند هكريم نبي :ترجمه
ـوده اي   ارخاموش نشسته كبه مسجد برود، سپس خطبه را بشنود، و در بين خطبه  ترپياده زود بيه

ـد  كسب نماز را يك سالثواب ثواب يك سال روزه و  ،انجام ندهد، او در مقابل هر قدم خود  خواه

  .كرد

  496 حديث :ترمذي شريف

  

  

  _ سوم حدیث +

�+�_�  

ن� َقبَْد اهللاِ 
َ
ثَاهُ  نَْن ُقمََر وَ  أ بَا هَُريَْرةَ َحد�

َ
غ�هُمَا َسِمعَا رَُسوَل اهللاِ  أ

َ
َنْـ هك

َ
e ِِهfَْعْوَاِد مِن

َ
 أ

َ
hَ تَِه�6َ ـفَقُوُل

 ُ
ْ
قْوَامٌ َقْن وَدِْعِهمْ ا&

َ
وْ أ

َ
َْختِمَن� اهللاُ  مُعَاِت أ

َ
e  َ6ِغَافِل

ْ
َُكوغُن� مِْن ال

َ
e قُلُوبِِهمْ عُم� 

َ
hَ.   

ي� ر�  هو حضرت ابوهرير عمر اهللا بن حضرت عبد :ترجمه   ا از رسولم ؛فرمايند مي   اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�
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نه ور ،دست بردارندكنند از ترك آن  را ترك مياز جمعه منآناني كه : شنيديم كه فرمودند هخدا
   .خواهند افتاد در غفلت سختي فروآنها و آنگاه  ،هاي شان مهر خواهد نمود خداي تعالي بر دل

  1432 حديث: مسلم شريف
  

  
  

  _ چهارم حدیث +

�+�_�  

مْرِى�  َقنْ  َعِْد الض�
ْ
ِب ا&

َ
ُ ُصْحبَةٌ  - أ

َ
J نَْتoََن� رَُسوَل اهللاِ   - و

َ
ـامَْن تَرََك ثَالََث qٍَُع يَهَا :قَاَل  ه أ  وُنًا بَِه

بِهِ  َطبََع اهللاُ 
ْ
 قَل

َ
hَ.  

سه نماز جمعه را به سبب تنبلي يعني بدون كه  كسي هر: فرموده اند هكريم نبي :ترجمه
  )١(.عذر ترك كند، خداوند بر دل او مهر خواهد نمود

   )٢( .دخواهد شيزار ـم از او بكه خداوند عالَاست و در روايت ديگري آمده 

  

  
  _ پنجم حدیث +

�+�_�  

 �tِرْبَعَةً َقبْدٌ  :قَاَل  ه َقْن َطارِِق بِْن ِشهَاٍب عَِن ا��
َ
 أ
�
 �yُ مُْسلٍِم qَ xَِاعَةٍ إِال

َ
hَ وَاِجٌب zُمُعَةُ َحق

ْ
 ا&

وْ مَرِيٌض 
َ
وْ َصztِ أ

َ
ةٌ أ

َ
وِ امْرَأ

َ
   .مَمْلُوٌك أ

ي� ر�  حضرت طارق بن شهاب :ترجمه  :فرمودند هرسول خدا د كهكن ميروايت    ه� ع�نْ اهللا� ض�
  }،مملوك{اول غالم: چهار نفرمگر  ،واجب استبر هر مسلمان، حق در جماعت  اداي نماز جمعه

                                                 
ـه قلـب غافـل     يعني در نتيجة مهر بر قلوب شان، در غفلت سختي فرو خواهند افتاد، و هنگامي   (١) ك

    11/78 :حاشية جديده .گرديد، نجات از جهنم خيلي دشوار خواهد بود
: و معجم كبير طبراني3/172: و سنن كبري بيهقي1054: و سنن ابو داود 460ديث ح: سنن ترمذي   )٢(

   2869: و شعب االيمان 16/223
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  )١( .دوم زن، سوم پسر نابالغ و چهارم بيمار

  

  
  _ ششم حدیث +

�+�_�  

ن� ا��ِ��  َقْن َقبِْد اهللاِ 
َ
َقْد هَ ـقَاَل لِقَوٍْم يَ  هأ

َ
ُمُعَةِ ل

ْ
 يَُص�2 بِا��اِس تََخل�فُوَن َقْن ا&

ً
ْن آمَُر رَُجال

َ
مَمُْت أ

ُمُعَةِ نُيُويَهُمْ 
ْ
 رَِجاٍل فَتََخل�فُوَن َقْن ا&

َ
hَ َحر�َق

ُ
   .عُم� أ

ي� ر� اهللا بن عمر  حضرت عبد  :ترجمه ْنـاهللا� ض� ـار  هكند كه رسول اهللا روايت مي   ه� ع�  ةدرب
ـروم و  خودم  سي را بر جاي خود امام بگردانم وكم داشتم تا ارادة مصم: تاركان نماز جمعه فرموند ب

  . تش بزنم كه به نماز جمعه نمي آيندآاني را كس خانة آن

  1043 حديث: مسلم شريف

چنانكه  ندكن جماعت را ترك مي د كساني نيز وارد شده است كه نمازِرهمين وعيد در مو
  . گذشتقبالً 

  

  
  _ هفتم حدیث +

�+�_�  

 رفُ مَ  اٍس ب� قَ  ن ابِن عَ 
ً
  تاٍب  كِ نافقاً xِ مُ  َب تِ كُ  ةٍ ورَ َ�ُ  �ِ ن غَ مِ  ةَ عُ ک ا&مُ رَ ن تَ مَ : و�

َ
   .لد� بَ يم� وال فُ ال

ي� ر� عباس  اهللا بن ضرت عبدح :ترجمه ـع�نْ   اهللا� ض� : فرمودند هرسول اكرم كه گويد مي    اه�م�

  به{وظ استتبدل محف ر وكه از تغي كند، در كتابي بدون ضرورتي نماز جمعه را ترك مي كسي هر

  . شود منافق نوشته مي }حيث

  21144: و كنز العمال 1830 :السنن و اآلثار از بيهقي فةمعر

                                                 
ـةمعر و1013 حديث: اكمحو مستدرك  3/172: و سنن كبري بيهقي1069: داود سنن ابو   (١) ـنن   ف الس

  1721 :ثار بيهقيو اآل
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ـه   ،منافق بودنش، هميشه در آن كتاب باقي خواهد بود}خصلتاً{يعني حكم مگر آنكه توب
  . او را ببخشد محض از فضل خود، ،يا ارحم الراحمينكند 

  

  
  _ هشتم حدیث +

�+�_�  

ن� رَُسوَل اهللاِ  رَِ�َ اهللاُ  وََقْن َجابِرٍ 
َ
ِخرِ، فَعَلَيْهِ  مَْن Yََن يُؤْمُِن بِاهللاِ  :قَاَل ه َقنْهُ، أ

ْ
َوِْم اآل

ْ
eُمُعَةُ يَوْمَ  وَا

ْ
ا&

وْ مَمْلُوكٌ 
َ
، أ z�ِوْ َص

َ
ةٌ، أ

َ
وِ امْرَأ

َ
وْ مَُسافٌِر، أ

َ
 مَرِيٌض، أ

�
ُمُعَِة، إِال

ْ
وْ ِ�َ . ا&

َ
ـهُ، وَاهللاُ تَغَْ� اهللاُ ارَةٍ اسْ فَمَِن اْستَغَْ� بِلَهْوٍ أ   َقنْ

   .رَوَاهُ ا��ارَقُْطِ�� . غz�َِ َ�ِيدٌ 

ي� ر�   جابر حضرت :ترجمه : رمودندف هآنحضرت هك كند مي روايت هخدا از رسول    ه� ع�نْ   اهللا� ض�

اين  نفر از چند ارا بخواند، ام، بر او الزم است تا نماز جمعه روز قيامت ايمان داردو كه بر خدا  كسي هر
   :باشند مي يحكم مستثن

  . نابالغ و غالمزن و مريض و مسافر و 

  كسي در كار بيهوده اي يا در تجارت مشغول باشد و نماز جمعه را نخواند، خداوند پس اگر

)١(.گرداند مي م نيز از او روعالَ
  . و صاحب حمد و ثناستو او بي نياز  

  )٢( 1380حديث: مشكات شريف

مقدس  رسد، ذات مي به او آن از نه نفعي ندارد و يهپروانيازي و  كسي عبادت به أ او ييعن
  . گويد يا نگويدباو به همه صفات كمال موصوف است، چه كسي حمد و ثناي او را 

                                                 
بي نياز از همه است و نه محتاج كسي است و  أ اويعني اينكه خداوند توجهي به او نمي نمايد، و     )١(

ـدبختي و    اگركند، پس  كند فقط براي خود مي چه نيكي ميبنده هر. برد نه نفعي از كسي مي ـده از ب بن

    .ندارد د متعال نيز پرواه او راننمايد، خداو شقاوت خود، اسباب دوزخ رفتن خود را مهيا مي

  : .... هاهللاِ  وُل سُ رَ  اَل قَ  يدٍ عِ سَ ْ ِب اَ  ْنعَ مِثلُهُ  وَ     )٢(
  . يدٌ َ�ِ  z�ِ غَ  اهللاُ وَ 

  1/178 :مجمع الزوائد  ه،باختصار ذكر الجمع ررواه الطبراني في االوسط والبزا
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  _ نهم حدیث +

�+�_�  

 رَ ن تَ مَ : اَل قَ  امَ هُ َقنْ  اهللاُ ِ�َ رَ  اٍس ب� قَ  ِن بْ اِ  نْ قَ 
ْ
 ثَ  ةَ عُ مُ ک ا&

َ
ِ  ذَ بَ ـَـن دَ قَ فَ  اٍت واeَِ تَ مُ  َث ال

ْ
 َسـاال

َ
 .هُ اءَ رَ وَ  مَ ال

   .رواه ابو يع� و رجاJ رجال الصحيح

ي� ر� عباس اهللا بن  حضرت عبد زا :ترجمه  سههر كسي  :است كه فرمود روايت    اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

  . پي ترك كند، او اسالم را پس پشت انداخته استاجمعه را پي

  1/178 :مجمع الزوائد

  

  
  _ همد حدیث +

�+�_�  

َل رَُجٌل انَْن َقب�اٍس فَقَاَل : َقْن ُ�َاهٍِد قَاَل 
َ
ـَهدُ : َسأ  يَْش

َ
  رَُجٌل يَُصومُ ا��هَارَ، وَيَقُوَمُ الل�يَْل ال

َ
ـًة، وَال qََاَع

فَْن هُوَ؟ قَاَل 
َ
ُ، َقْن ذَلَِك فَقَاَل : qُُعًَة أ

َ
J

َ
غَُد فََسأ

ْ
ُ  ارِ، فَاْختَلََف هُوَ ِ� ا�� : ِ� ا��ارِ، عُم� َجاءَ ال

ُ
J

َ
ْهِ قَرِيبًا مِْن َشهْرٍ يَْسأ

َ
eِإ

   .هُوَ ِ� ا��ارِ : َقْن ذَلَِك، وَيَقُوُل انُْن َقب�اٍس 

ي� ر� اهللا بن عباس  كسي از حضرت عبد :ترجمه رده ك وفات( يشخص پرسيد كه   اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�
نماز جمعه و جماعت نمي در ز بخواند، ولي روز را روزه بگيرد و شب را نماعادت داشت كه ) است و

ي� ر�   اهللا بن عباس حضرت عبد ؟فرمائيد آمد، دربارة او چه مي    )١(.در دوزخ استو ا :فرمود     اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

ي� ر�   اهللا بن عباس يك ماه همين سوال را از حضرت عبد شخص تا آن  پرسيده     اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

ي� ر� اهللا ابن عباس  رفت و حضرت عبد مي   )٢( .همين جواب را تكرار مي نمود     اه�م� ع�نْ   اهللا� ض�

  1990حديث: لرزاقا مصنف عبد

                                                 
  .د يا خداوند محض از فضل خود او را ببخشايدرده باشيعني مگر آنكه توبه ك    )١(
  1668ح  1/234 :جمع الفوائد .يت شده استمختصراً در سنن ترمذي نيز رواشريف  ن حديثاي    )٢(
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�+ �_�  

  

كه  ه گرفتتوان نتيج وضوح ميه ب ،شريف نظر سرسري بر اين احاديثيك بعد از حتي 
كسي  آيا. استداده  سخت وعيدهاي ن راآ كنندگان ترك نماز جمعه دارد و شديدي بر شريعت تاكيد

  ! اين فرض را ترك نمايد؟ ت كندأتواند جر ميباز هم ، بعد از دعواي اسالم

  

  

  

  

  طريقة خواندن نماز جمعه

�+�_�  

ـار  . شود ذان اول جمعه و قبل از آذان خطبه، چهار ركعت سنت خوانده ميآبعد از  اين چه
سپس چهار . عت بايد خواندو بعد از خطبه، دو ركعت فرض با امام در جما .كده اندؤت مركعت سنّ

سنت خوانده  نگاه باز دو ركعتآو . باشد كده ميؤها نيز م تـاين سن. شود ركعت سنت خوانده مي
  . كده استؤت ماين دو ركعت نيز نزد بعضي از علماء سنّ. شود مي

  

  

  

  

  سازد شرايطي كه نماز جمعه را واجب مي

�+�_�  

  . ر واجب نيستبنابرين نماز جمعه بر مساف :مقيم بودن  _۱+

  مرض اين مورد همان و در. ب نيستبنابرين نماز جمعه بر مريض واج: نسالم بود  _۲+
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ه به علت پيري ب كسي لذا اگر. گرددبخواهد داشت كه مانع رفتن تا مسجد جامع با پاي پياده  اعتبار

اشخاص  ت، اينكسي از چشم نابيناس ابرود، ي پياده تا مسجد پاي با تواند نميكه  دهضعيف ش طوري

  . ستباشند و نماز جمعه بر آنها واجب ني در حكم مريض مينيز 

  . ه بر غالم واجب نيستعبنابرين نماز جم: آزاد بودن  _۳+

  . نماز جمعه بر زنان واجب نيستبنابرين : مرد بودن  _۴+

اگر يكي از  و. گرداند كه ترك جماعت را جايز مي يئهاموجود نبودن يكي از عذر  _5+

  : براي مثال. موجود باشد، نماز جمعه واجب نخواهد بودعذرها  آن

  . باران شديد باشد   _�+

  . مشغول نگهداري بيمار باشد   _�+

  . در راه مسجد داشته باشدرا خوف ديدن و روبرو شدن با دشمني   _ �+

 در اينجا نيز اعتبار ،كرديم بيان قبالًكه جهت واجب شدن نماز  همچنين شرايطي  _6+

   .يعني اينكه شخص بايد عاقل و بالغ و مسلمان باشد. دارد

ـا  و. گرداند اينها شرايطي اند كه اگر موجود باشند، نماز جمعه را بر شخص واجب مي  اگر ب

ـد  را بخواند، نمازش صحيح مي بازهم نماز جمعهكسي ، موجود نيستوجود آنكه اين شرايط   .باش

   .شود ساقط مي يعني فرض ظهر از عهدة او

  . گردد بخواند، فرض ظهر از دوش او ساقط مي نماز جمعه را)١(مثالً اگر مسافري يا زني

  

  

�+�_�  

  

  

                                                 
در  انشـ  ر خانه بسيار بهتر از نمازنماز زنان داگرچه زنان نبايد در نماز جماعت شريك شوند، بلكه     (١)

   .مسجد است

  .مالحظه كرد 289احاديث شريفي را كه در اين مورد آمده اند مي توان در صفحة 
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  شرايط صحيح بودن نماز جمعه

�+�_�  

:شهر يا قصبه   _۱+
)١(  

  با برابر آن كه تعداد نفوس اي البته هر قريه )٢(.نماز جمعه در قريه يا دشت درست نيست

                                                 
  .عين اللغاتد ده تشكيل شده باشد، ميعني آبادي بزرگ كه از چن »قصبه«   )١(

ي� ر�   از خليفة چهارم اسالم امير المومنين حضرت علي    )٢(   :به اسناد صحيح روايت است    ه� ع�نْ اهللا� ض�

+�   _ 
َ

 وَ  ةَ عَ qُُ ال
َ

َ ال  اِ  يَق ْ�ِ  ت
�

  2015حديث  8/3: اعالء السنن .عٍ امِ جَ  ْ�َ مِ   xِْ ال

ي� ر�  حضرت علي  :ترجمه    .فقط در شهر جايز است  نماز عيدفرمود كه نماز جمعه و    ه� نْ ع� اهللا� ض�

ي� ر�   همچنين از ام المومنين بي بي عايشه _  �+   :روايت است   اه� ع�نْ اهللا� ض�

ْت 
َ
تُوَن ِ� الغُبَارِ : قَال

ْ
، فَيَأ   . ونَ بُ تناوَ يَ وَ  ةٍ ايَ وَ  رَ xِ  وَ . Yََن ا��اُس يَنْتَابُوَن يَوْمَ ا&ُمُعَةِ مِْن مَنَازِلِِهمْ وَالعَوَاِ��

ي� ر�   حضرت بي بي عايشه :ترجمه ـه  }هدر زمان رسول خدا{فرمود كه مردم    اه� ع�نْ اهللا� ض� از خان

  . مي آمدند}به مسجد نبوي{هاي خود و قريه هاي خود نوبت به نوبت براي نماز جمعه

    847 حديث: و مسلم شريف 902 حديث: بخاري شريف

اهالي آن قريه ها و شود كه نماز جمعه بر اهالي قريه فرض نيست وگرنه  ته مياز اين حديث دانس

براي اداي ه جمعدسته جمعي هر خواندند و يا  ميقريه هاي خود را در همگي نماز جمعة خويش يا ده ها 

  . نوبت به نوبتتنهائي مي آمدند، نه به مدينة شريف جمعه نماز 

ي� ر�  فَهـحذَيهمچنين از حضرت   _ �+    :روايت است كه فرمود  ه� ع�نْ اهللا� ض�

 
َ
  َس يْ ل

َ
hَ َلِ هْ  ا  

ْ
ُ مَ غ� اِ  ةٌ عَ � qُُ رَ قُ ال

ْ
  عَ مَ ا ا&

َ
hَ َلِ هْ  ا  

َ ْ
  َل ثْ مِ  ارِ َص مْ اال

ْ
   .نائِ دَ مَ ال

فرض است ي هاشهراهالي آن نماز جمعه بر اهالي قريه ها فرض نيست بلكه جمعه بر  :ترجمه

   2018حديث  8/30: اعالء السنن. دباشمانند شهر مدائن كه در بزرگي 

  .نمائيد مراجعه 44تا  3اين مسئله به اعالء السنن، جلد هشتم از صفحه براي تفصيل داليل 
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  هزار نفر، نماز جمعه در آنجا صحيح است مثالً سه چهار ،قصبه باشد

   :وقت ظهر  _۲+

ناي ـحتي اگر در اث .بنابرين اداي نماز جمعه پيش از وقت ظهر يا بعد از آن، صحيح نيست
گردد، اگرچه قعدة اخير را به اندازة تشهد  نماز فاسد مي ،به پايان برسد ، وقت ظهرخواندن نماز جمعه

  . قضائي خوانده نمي شود مين سبب است كه نماز جمعهو از ه .دنباشداده نيز انجام 

   :خطبه  _۳+

ـا  . هللا گفته شود اگرچه فقط سبحان اهللا يا الحمد ،در مقابل مردم أ يعني ذكر خداوند ام
  . ت خالف سنت بودن، مكروه استعلّه اكتفاء كردن به اينقدر در خطبه ب

   :خطبه قبل از نماز گفتن  _۴+

  . باشد ياي نماز بخوانند، نماز صحيح نماگر خطبه را بعد از اد

   :خواندن خطبه در وقت ظهر  _5+

  . نماز جمعه صحيح نمي باشد ،گر خطبه پيش از شروع وقت ظهر خوانده شودا

   :جماعت  _6+

 .از شروع خطبه تا سجدة ركعت اولي ،جز امام، موجود بودن حد اقل سه نفر ديگره يعني ب
ـري  د،اشخاص ديگري بودن دطبه حاضر بودنكه در وقت خ اگرچه آن سه نفري ـه   و اين سه نف ك

  . ديگري هستند فراددر نماز حاضرند احاال 

، بنابرين اگر اين سه نفر فقط ساختامام  آنها را آنست كه بتوانشرط ربارة اين سه نفر داما 
  . زنان يا پسران نابالغ باشند، نماز جمعه صحيح نخواهد بود

كمتر از سه نفر  و تعداد نمازگذاران)١(بروند}برخاسته{جده كردناز س قبلاگر مردم    _۷+
صورت  اين بروند، در كردن سجده بعد از البته اگر. شود نماز فاسد مي ،دباقي نمانَ كسي هيچگردد، و يا 

   .نماز جمعه صحيح خواهد بود

   :جازة عامااداي نماز جمعه با   _۸+

                                                 
ـتن و  . قانون صحت نماز جمعه و عدم صحت آن استتوضيح مسئله باال فقط بخاطر     (١) اما برخاس

  .باشد گناه مي رفتن از ميان نماز، شكستن نماز است و شكستن نماز بدون عذر
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در  ماز جمعهبنابرين خواندن ن. جمعه شركت كند اجازه داشته باشد تا در نماز يكس هر يعني
  . صحيح نيست ،پنهانيمخصوص،  يمكان

ـا   ،اگر نماز جمعه در جائي خوانده شود كه عموم مردم اجازة آمدن به آنجا را نداشته باشند ي
  . صحيح نخواهد بودببندند، در اين صورت نماز جمعه  دروازه هاي مسجد را در روز جمعه

   .دنباش شرايط صحيح بودن نماز جمعه مي، ور باال ذكر گرديدكه در سط شرايطي

ـازش   اگر شخصي با وجود آنكه اين شرايط موجود نيست، بازهم نماز جمعه را بخواند، نم
رود و  و چونكه اين نمازش نفل به شمار مي. جايش بخوانده بايد نماز ظهر را ب .صحيح نمي باشد

ـروه   است، بنابرين خواندن نماز جمعه در چناهتمام مكروه خواندن نماز نفل با اين  ـورتي مك ين ص
  . تحريمي خواهد بود

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  

  

  

  
  



+557_ 

  

  

  

  

  ل خطب� نماز جمعهئمسا

�+�_�  

ن در پيش روي ؤذامام آنگاه بر منبر بنشيند و م ،كه مردم در جماعت حاضر شدند هنگامي :۱مسئله

  . او آذان بدهد، بعد از آذان امام فوراً ايستاده شده خطبه را شروع كند

  
�+ �_�  

  
   :در خطبه دوازده چيز مسنون است :۲مسئله

  . در حالت خواندن خطبه}خطيب{خواند كه خطبه مي كسي ايستاده بودن  _۱+

  . خواندن دو خطبه  _۲+

  . كه بتوان سه بار سبحان اهللا گفت بين دو خطبه به آن مقدار وقتي  نشستن در  _۳+

+۴_  پاك بودن خطيب از هر دو حناپاكي{ثد{ .  

  . سوي مردم داشتنه رو بدر وقت خواندن خطبه   _5+

  . بگويد ، در دل خود اعوذ باهللا من الشيطان الرجيمه خطبهب شروعبل از خطيب ق  _6+

  . وندنكه مردم آن را بش يئگفتن خطبه با چنان صدا    _۷+

   :خطبه شامل هشت مضمون ذيل باشد   _۸+

   .شكر اهللا و ثناي او } 1{

   .خداوند گواهي دادن به يگانگي  }2{

  . هبه پيغمبري رسول اكرمگواهي و   }3{

  . هفرستادن بر نبي اكرمدرود   }4{
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  . وعظ و نصيحت  }5{

  . خواندن آياتي از قرآن مجيد يا سوره اي از آن  }6{

  . اعادة همة آنها در خطبة دوم  }7{

  . نصيحت ايشان جاي وعظ وه دعا كردن براي مسلمانان ب در خطبة دوم،  }8{

   .كردن آن از طول مدت نماز تر بلكه كوتاه ،خطبه نساختن نيالطو  _۹+

ـا  ايستادن و اگر منبر موجود نباشد،  .خواندن خطبه بر باالي منبر  _۱۰+ با تكيه بر عصا ي

  . امثال آن

 مي دست ديگر يبر رورا  يك دست كه در اثناي خطبه، رواج گرديده است در بعضي جاها

  . ستمنقول ني تعيدر شربندند، انكار 

 عاردر زبان ديگري يا خواندن اشخطبه  خواندن .زبان عربي بهدو خطبه  بودن هر  _۱۱+

، خالف ي از عوام رواج يافتهن بعضيبچنانكه در  ،آن در زبان ديگري در ضمن خطبة عربي ثالماو 

   )١(.باشد كده و بنابرين مكروه تحريمي ميسنت مؤ

  . نشستن سامعين خطبهرو به قبله   _۱۲+

شان، ج مطهرات ايوازاصحاب و ا و آل و هو در خطبة دوم دعا كردن براي رسول اكرم

ي� ر�   حضرت حمزه و عباس خصوصاً براي خلفاي راشدين و ْ ع�نْ اهللا� ض�   . است مستحب    ��

توصيف  و تعريف اما چنان ،است مران مسلمان نيز جايزكبراي ح كردن شكل دعا به همين

  .مي باشدمكروه تحريمي  ،او كه نادرست باشد

  
�+ �_�  

  
  كه خطبه به پايان ان تا وقتيـان زمـطبه گفتن ايستاده شد، از همي خاامام بر هك هنگامي :۳مسئله

                                                 
ـود   438تا  436جلد اول از صفحة : مسئلة باال از روي عبارات فقهي در امداد الفتاويتفصيل     (١) موج
     .است
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ـاز    )١(.گفتن با كسي مكروه تحريمي و ممنوع است خواندن نماز يا سخن ،نرسيده ـدن نم البته خوان

  . مي باشدجايز بلكه واجب نه تنها در اين هنگام نيز  ،كه صاحب ترتيب است كسي قضائي براي

                                                 
  _ خواندن نماز يا سخن گفتن با كسي مكروه تحريمي و ممنوع استهنگام خطبة امام،  +   )١(

�+�_�  

رسول  زيرا ،خواندن نماز يا سخن گفتن با كسي مكروه تحريمي و ممنوع است ،هنگام خطبة امام
  :چنانچه. شدت ممنوع گردانيده انده اينكار را در احاديث شريف ب هاهللا

  مُ كُ دُ حَ اَ  َل خَ ا دَ ذَ اِ : ُل وْ قُ فَ  هِ	� ا��  ُت عْ مِ سَ  اَل قَ  رَ مَ قُ  ِن بْ إ نْ قَ      _1+
ْ
  امُ االمَ  وَ  دَ جِ سْ مَ ال

َ
�َ 

ْ
 وَ  الةَ ال َص فَ  َ�ِ نْ مِ  ال

 
َ

 ال
َ

 رُ فْ  فَ �� حَ  مَ  َ�
َ
ِ  غ

ْ
    .امُ مَ اال

ي� ر�  اهللا بن عمر از حضرت عبد :ترجمه نْ اهللا� ض� ـه   هروايت است كه از رسول اهللا    ه� ع� شنيدم ك
نه خواندن  ايستاده بود،) در حال خطبه( منبر مسجد آمد و امام بر باالي بهچون كسي از ميان شما : فرمودند

  . فارغ شودنمازي برايش جايز است و نه گفتن كالمي، تا آن زمان كه امام از خطبه 

   522 حديث 2/77: و اعالء السنن 13708حديث  13/75 :معجم كبير طبراني

   2/78 :اعالء السنن. اسناد اين حديث، حسن است و همچنين شواهد صحيح نيز داراست

ُرَاَساِ��، قَاَل      _۲+
ْ
، ُ$َد�ُث َقْن رَُسوِل اهللاِ : َقْن َقَطاءٍ ا� ُهَذِ&%

ْ
مُْسلِمَ إِذَا اغْتََسَل يَوْمَ : هَ/َن غُبَيَْشةُ ال

ْ
ن� ال

َ
أ

 ُ
َ

ِمَامَ َخَرَج، َص?� مَا بََدا >
ْ

َحًدا، فَإِْن لَمْ Dَِِد اإل
َ
 يُؤْذِي أ

َ
مَْسِجِد، ال

ْ
 ال

َ
Mِقْبََل إ

َ
ُمُعَِة، عُم� أ

ْ
Qِمَامَ قَْد َخَرَج، ا

ْ
، وTَِْن وََجَد اإل

 َUِْنَْصَت، َح�� فَق
َ
ْن تَُكوَن  َجلََس فَاْستَمََع وَأ

َ
هَا، أ

%
َك ذُنُوبُهُ ُ_

ْ
ُ cُ dُِعَتِهِ تِل

َ
مَهُ، إِْن لَمْ فُغْفَرْ >

َ
gََُعَتَهُ وcُ ُِمَام

ْ
اإل

iِ تَلِيهَا
�
ُجمُعَةِ ال

ْ
   .كَف�ارَةً لِل

   523 يثدح :السنن و اعالء 20721 حديث: مسند احمد

ه�  خراساني عطاء حضرت از  :ترجمه ح�م� ٰ  ر� ي� ر�  يلذَة هشَيـبكه حضرت نُ است روايت    اهللا� ت�ع�ا�� ض�

نْ اهللا�    : فرمودند هروايت نمود كه رسول اهللا   ه� ع�

ـيچ كسـي را آزار    چون مسلماني در روز جمعه غسل كند و سپس براي نماز به مسجد بيايد و ه
قدر نماز نفلي كه  پس هر نشده، نرساند، و اگر مشاهده كرد كه امام براي خطبه هنوز بر باالي منبر ايستاده

ـ ه برايش مقدر بود بخواند، و اگر مشاهده كرد كه امام بر منبر ايستاده است، بنشيند و ب ـه  ه خاموشي ب خطب
بخشيده  گوش دهد تا آنكه امام از خطبه و نماز فارغ گردد، در اين صورت اگر تمام گناهانش در اين جمعه

  ←. دي اش خواهد گرديدبع جمعةناهان گ نشود، اين عمل سبب كفارة 
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  .هست امام احمد و او نيز راوي ثقه راويان صحيح اند، االّ شيخِ هراويان اين حديث شريف، هم

   523 حديث 2/78 :اعالء السننو  20721حديث : مسند احمد

، قَاَل       _3+ %mِِمَاُن الفَار
ْ
عَنَا َسل مُعَِة، وَيََطه�رَ بِمَا اْستََطاعَ مِْن ُطهْرٍ، مَِن اغْتََسَل يَوْمَ اQُ : هقَاَل رَُسوُل اهللاِ : َحد�

ُ، عُم� إِذَا خَ 
َ

، فََص?� مَا كُتَِب > ِsَْاثْن َsَْوْ مَس� مِْن ِطيٍب، عُم� رَاَح فَلَمْ فُفَر�ْق ن
َ
ُ مَا عُم� اد�هََن أ

َ
نَْصَت، غُفِرَ >

َ
َرَج اإلِمَامُ أ

ْخرَى
ُ
    .بَيْنَهُ وَبsََْ اQُمُعَةِ األ

ي� ر� از حضرت سلمان  :ترجمه نْ اهللا� ض�    : فرمودند هروايت است كه رسول خدا    ه� ع�

خود را ) و اگر عطر داشت،(هر كسي در روز جمعه غسل كند و به اندازة توان، خود را پاكيزه نمايد 
ـا  ه د بعطر بزند و سپس به نماز جمعه بيايد و خود را در بين دو نفر كه در پهلوي همديگر نشسته ان زور ج

منبر ايستاده ندهد، و هر قدر نماز نفلي كه برايش مقدر بود، بخواند، و سپس چون امام براي خطبه دادن بر 
    .تمام گناهانِ ميان اين جمعه و جمعة بعدي اش بخشوده خواهد شدشد، خاموش بنشيند، 

   910حديث: بخاري شريف

 الص�  انِ هَ رَ كْ ا يَ نَ ا /َ مَ هُ غ� اَ : مَا هُ َقنْ اُهللا ِ~َ رَ  رَ مَ قُ  ِن ابْ  وَ  اٍس ب� قَ  ِن ابْ  ِن عَ  اءٍ طَ قَ  نْ قَ       _4+
َ

ـ وَ  ةَ ال
ْ
 مَ وْ يَـ مَ َ� ال

 
ْ
Qِج وْ رُ خُ  دَ عْ نَ  ةِ عَ مُ ا  ِ

ْ
    .امِ مَ اال

ي� ر�  اهللا بن عمر از حضرت عبد اهللا بن عباس و عبد :ترجمه ـنْ اهللا� ض� ـه     �� ع� آن روايت اسـت ك
به بعد از آنكه امام در روز جمعه را ) يعني تسبيح و غيره گفتن زباني(ن گفتن نماز خواندن و سخ ،بزرگواران

  . دانستند بر منبر باال شود، مكروه ميخاطر خطبه 

   526 حديث 2/79: و اعالء السنن 5175حديث  1/448: مصنف ابن ابي شبيه

   86و 2/79 :اعالء السنن. راويان اين حديث شريف، ثقات و اسناد حديث شريف حسن است

 وْ فُ رْ مَ  هُ َقنْ اُهللا ِ~َ رَ  ةَ رَ يْ رَ  هُ ِب اَ  نْ قَ     _5+
ً
ِ  جُ وْ رُ خُ : �

ْ
ُ  مَ وْ يَ  امِ مَ اال

ْ
Qالص�  عُ طَ قْ فَ  ةِ عَ مُ ا 

َ
 وَ  ةَ ال

َ
gَ ُعُ طَ قْ فَ  هُ م  

ْ
  .مَ َ�َ ال

ي� ر�  از حضرت ابوهريره :ترجمه نْ اهللا� ض� ايستادن امام بر : فرمودند هروايت است كه رسول اهللا   ه� ع�
ـتن    و(سازد و شروع كردنش به خطبه، سخن گفتن  االي منبر، نماز نفل را قطع ميب ـره گف تسبيح و غي

  . گرداند را قطع مي) زباني

   527 حديث  2/80 :و اعالء السنن 687 حديث 3/274: سنن كبري بيهقي

    2/80: اعالء السنن. اسناد اين حديث شريف حسن است

بَا هَُريَْرةَ،      _6+
َ
ن� أ

َ
ْخَ�َهُ  أ

َ
ن� رَُسوَل اهللاِ : أ

َ
َت لَِصاِحبَِك يَوْمَ اQُمُعَةِ  :قَاَل هأ

ْ
نِْصْت، وَاإلِمَامُ َ�ُْطُب، : إِذَا قُل

َ
  ←أ
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غَوَْت 

َ
    .فََقْد ل

ي� ر�  از حضرت ابوهريره :ترجمه امام  هك هنگامي :فرموند هروايت است كه رسول خدا  ه� ع�نْ اهللا� ض�
  . بيهوده است و خاموش باش، اين كارت نيز لغو ؛شخص پهلويت گفتيه ب داد و تو در روز جمعه خطبه مي

     934حديث : بخاري شريف

   2/83: و اعالء السنن 215 ص: معاني اآلثارشرح . اين حديث شريف از احاديث متواتره است

 لص� اَ : هُ َقنْ اُهللا ِ~َ رَ  رٍ مِ َ�  بِن  ةَ قبَ ن عُ عَ     _7+
َ

ِ وَ  ةُ ال
ْ

  امُ مَ اال
َ

�َ 
ْ
   .ةٌ يَ ِص عْ مَ  َ�ِ نْ مِ  ال

ي� ر�  قبه بن عامراز حضرت ع :ترجمه ْنـاهللا� ض� كه  نماز خواندن در حالي: روايت است كه فرمود    ه� ع�
  . دهد، معصيت است امام بر منبر خطبه مي

   532 حديث  84و 2/83 :و اعالء السنن 1/217 :طحاوي

   2/84 :اعالء السنن. سند اين حديث شريف، حسن است

، قَاَل       _8+ قَُرِ��
ْ
ِ� مَالٍِك ال

َ
ـا : َقْن عَعْلَبََة بِْن أ نَ

ْ
ُمُعَِة، تََر�

ْ
Qِمَامُ إِذَا َخَرَج يَوْمَ ا

ْ
ُت ُقمََر، وَُقثْمَاَن، فََ�َن اإل

ْ
دْرَ�

َ
أ

ةَ 
َ

ال    .الص�
ح�م�ه�  بهعلَاز حضرت ثَ  :ترجمه ٰ  ر�  ثمانحضرت عمر و حضرت ع ةروايت است كه من زمان   اهللا� ت�ع�ا��

ي� ر�  ـاه� ع�نْ اهللا� ض� ـدن را   را دريافتم و در آن زمان هنگامي  م� كه امام براي خطبه بر منبر مي ايستاد، ما نماز خوان
را نيز ) تسبيح و غيرة زبانيو حتي (گفتن سخن كرد، ما  كرديم و چون امام به خطبه شروع مي ترك مي
  . كرديم ترك مي

    541 حديث 2/93: و اعالء السنن 5296 و  5173حديث   1/448: مصنف ابن ابي شيبه

   2/93 :اعالء السنن. باشند صحيح ميحديث راويان اين حديث شريف، همگان راويان 

  

�+ �_�  

  

المسجد در وقت خطبة امام در روز جمعه جايز است، زيرا  ـةحتيّ  واندن نمازخگويند كه  ها مي بعضي
ـرت    ز جمعه بر منبر نشسدر رو هدر يك حديث وارد است كه حضرت رسول خدا ـه حض ـد ك ته بودن

  . به او امر فرمودند تا دو ركعت نماز بخواند هو رسول اهللا داخل شدطفاني در مسجد سلَيك غَ

  ←  930حديث  :بخاري شريف
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ـلَيك   اما استدالل به اين حديث شريف در اين مورد درست نيست، زيرا هنگامي كه حضرت س

   :وارد است 875حديث  2/597 :سلم شريفداخل مسجد شد چنانكه در صحيح م

  دٌ اعِ قَ     _9+
َ

�َ 
ْ
  ، َ�ِ نْ مِ  ال

  . بر منبر نشسته بودند، و هنوز خطبه را شروع نفرموده بودند هحضرت رسول اهللا 

  : وارد است 1621 حديث 2/319 :و چنانكه در سنن دار قطني     _10+

ُ  ِن @ عَ سَ مْ اَ 
ْ
 رَ  فَ ّ� حِ  ةِ بَ طْ ا�

َ
 َص  نْ مِ  غ

َ
  ،  هِ تِ ال

  .پايان رسانيد و آنگاه خطبه را آغاز فرمودنده انتظار فرمودند تا سلَيك نمازش را ب هآنحضرت

فقط بخاطر نماياندن حال ناداري و محتاجي حضرت سلَيك را اينكار  هنحضرتآو همچنين      _11+
ـاظ     چنانكه .ق نمايندآن را ديده بر او خيرات و تصدكرام د تا صحابة انجام دادن ـريف الف ـائي ش در سنن نس

   :موجود است كه هاهللا مبارك خود رسول

قُوا عَ « ُ، َفتَتََصد�
َ

ْن يَْفِطنُوا >
َ
ةٍ فَرََجوُْت أ َمْسِجَد بَِهيْئٍَة بَذ�

ْ
ن�ُه دََخَل ال

َ
 َهَذا، ك

َ
Mِلَْم تََروْا إ

َ
   »لَيْهِ أ

كه محتاجي و ناداري از سوي اين شخص نمي بينيد كه در حالي داخل مسجد آمد ه آيا ب« يعني
اميدوار بودم تا شما حال او را بنگريد و بر او خيرات ) گردانيده هاو را در نماز ايستادمن . (باريد سر و وضعش مي

   .»و صدقه كنيد

  2536 حديث 5/63 :سنن نسائي شريف

ل داخل نماز و داخـل  و سر انجام بايد متوجه بود كه اين واقعه در زماني رخ داد كه بسياري از افعا     _12+
ـاس و    . خطبه كه بعداً حرام گردانيده شدند، هنوز مباح و جايز بودند ـيدن لب ـام، كش مثالً در هنگام خطبة ام

ـريف  اما در سنن نسائي، در دوران خطبه، به اجماع همة مسلمين حرام و ناجايز است افگندن آن ـارة  ش  درب

  : حضرت سلَيك وارد است ةواقع

بَا سَ 
َ
، فَقُوُل َسِمعُْت أ ُْدرِي�

ْ
ُمُعَِة وَا��ِ�% : عِيٍد ا�

ْ
Qرَُسوُل َ�ُْطُب بِهَيْئٍَة بَذ�  هَجاءَ رَُجٌل يَوْمَ ا ُ

َ
ةٍ، فَقَاَل >

 : ه اهللاِ 
َ
، قَاَل : َصل�يَْت؟ قَاَل  أ

َ
ْقَطاهُ : ال

َ
قَوْا عِيَابًا فَأ

ْ
ل
َ
َدقَِة، فَأ  الص�

َ
، وََحث� ا��اَس َ� ِsَْعَت

ْ
، فَلَم�ا َصل� رَ� ِsَْمِنْهَا ثَوْب

ُمُعَةُ ا�� 
ْ
Qَدقَِة، قَاَل ه  اغِيَةُ َجاءَ وَرَُسوُل اهللاِ َ/نَِت ا  الص�

َ
َحَد ثَوْبَيْهِ : َ�ُْطُب، فََحث� ا��اَس َ�

َ
َ� أ

ْ
ل
َ
        ...فَأ

ي� ر�   حضرت ابو سعيد خدري :ترجمه نْ اهللا� ض�  ه ل اهللاكند كه در روز جمعه، رسو روايت مي  ه� ع�
كه ناداري و محتاجي از سر و رويش  در حالي ،خواستند خطبه را شروع كنند كه مردي وارد مسجد شد مي

 ←هرسول خدا! مرد گفت ني. خوانده اي نمازبا ديدن وي به او فرمودند آيا  هرسول خدا. نمايان بود
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آنگاه  و) داري و محتاجي او شدندو مردم با مشاهدة سر و وضع او متوجه نا(دو ركعت نماز بخوان : فرمودند
) برايش(، و مردم لباسهاي خويش را ندمردم را به صدقه و خيرات دادن بر او ترغيب فرمود هرسول اهللا

 باز و چون جمعة ديگر شد، آن مرد. از ميان آنها دو لباس را به آن مرد عطا فرمودند هرسول خدا. افگندند

 دو  ا بر صدقه و خيرات دادن ترغيب دادند، و مردي برخاستهباز مردم ر هداخل مسجد آمد و رسول خدا

  ...  لباس خود را كشيده تقديم نمود

   1408حديث 2/106 :سنن نسائي

به  ضرت سلَيكبه ح هرسول اهللافرمان كه  ثابت هستوضوح ه بشريفه حاديث اين ااز  لهذا
صحابه بود تا ه ب ويناداري و محتاجي خاطر نماياندن ه فقط بدر آغاز خطبة جمعه خواندن دو ركعت نماز 

ايشان را به صدقه و خيرات بر حضرت  هكه رسول خدا ايشان آن را ديده بر او دل بسوزانند، و هنگامي
 آنحضرت و ويش را كشيده تقديم نمودندهاي خ كرام حتي لباس صحابة سلَيك تشويق فرمودند، بسياري از

. و چون از اينكار فارغ گرديدند، آنگاه خطبة جمعه را آغاز فرمودند دندتا ختم اين معامله، خطبه را آغاز نكر ه

كه انجام افعالي مانند آن در دوران خطبه جايز بود، ولي بعداً همة اين امور ممنوع  رو دادو اين واقعه در زماني 
  . قرار گرفت، چنانچه در احاديث مذكور است

معارض با آيت قرآن مجيد و معارض با احاديث  ديگر نماز خواندن در دوران خطبة امام، از طرف
   :فرمايد ميحكم قرآن مجيد به صراحت . باشد مي همتواترة رسول اهللا

ع�ْوا  و� ا�ذ�ا ق�ر�ئ�  ق�ْرآن� ف�اْست�م�
ْ
� ال ت�ْوا  ��   204سورة اعراف آية . و� ا�نْص�

ش بدهيد و خاموش شود، شما به آن گو خوانده مي)  يا خطبه توسط امام(كه قرآن  يعني هنگامي
   .باشيد

   :فرمودند هكه رسول خدا وارد است هدر احاديث متواتر و

َت لَِصاِحبَِك يَوْمَ اQُمُعَةِ 
ْ
غَوَْت : إِذَا قُل

َ
نِْصْت، وَاإلِمَامُ َ�ُْطُب، فََقْد ل

َ
  .أ

پهلويت گفتي كه خاموش باش، اينكارت شخص به تو داد، اگر  كه امام خطبه مي زماني :ترجمه
  . يهوده و لغو استنيز ب

   751 حديث: و مسلم 934حديث : بخاري شريف

ـر  كه شريعت اينكار را كه امر بالمعروف هنگامي ـات اسـت، در دوران    و نهي عن المنك و از واجب
ـتحب اسـت، در    فقطالمسجد را كه  حتيةنماز خواندن ، چگونه است خطبة جمعه لغو و بيهوده قرار داده مس

   !؟د بوددوران خطبه روا دار خواه
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شنيدن آن بر همة حاضرين واجب اسـت،   ،وع به خواندن خطبه كندكه امام شر هنگامي :۴مسئله

كه در شنيدن خطبه  نيزكاري  همچنين انجام دادن. مامچه آنها نزديك امام نشسته باشند يا دور از ا

سالم  زدن، تن، قدمرف كردن، راه نوشيدن، صحبت خوردن، مثالً. استمكروه تحريمي  ،خلل بيندازد

چنانكه  ها ة اينياد دادن، هم كسي هشرعي را ب ةمسئل ح خواندن، ياين، تسبدادن، جواب سالم را داد

  . باشد در اثناي خطبه نيز ممنوع مي ،در دوران نماز ممنوع است

  . كسي بگويده شرعي را ب ةخطيب جايز است كه در دوران خطبه، مسئلخود البته براي 

 حكه خطبه آغاز شد، در اين صورت راجد بوكده يا نفل ؤسنت مدر حال خواندن كسي   اگر :5مسئله

  . بعد از دو ركعت سالم بگرداند ،خواند اگر نفل مي و ،كده را كامل بخواندؤت ماينست كه سنّ

  
�+ �_�  

  
خويش  هاي دست ،دو خطبه ميان نشست كه در است مكروه تحريمي مقتديان امام و براي :6مسئله

ـد،  ها در دل خويش دع ن بلند كردن دستالبته اگر بدو. دنرا جهت دعا خواستن بلند نماي ا بخواهن

از نبي نيز ار كاين. نه با صداي بلند يزي نگويند، نه آهسته وچبه شرط آنكه با زبان  ،اينكار جايز است

  . و اصحاب بزرگوار ايشان منقول نيست هكريم

ـدن  ة آخري رمضانجمعهمچنين در  ، مضامين وداع و فراق رمضان به سبب آنكه خوان

ل�يْ اهللا�  ان� ْضو� ر� او و اصحاب مبارك  هاز رسول خداآنها  ْ ع� ـْجم� ا�  �� ـاني از     ْرتْ ع� منقول نيست و نه نش

آنها را گمان  آنها الزم بودن است، و عوام نيز از مداومت بر موجود}قانوني{هاي فقهي آنها در كتاب

  . باشد خواندن اين مضامين بدعت مي د كرد، بنابريننخواه

  _تنبیه +

طعن  كسي آنها را نخواند مورد كه اگر چنان بر خواندن اين مضامين التزام مي نماينده امروز

ـين  {اي را با اهتمام بيشتري مي شنوند و همچنين چنين خطبه ،گيرد قرار مي بنابرين خواندن چن

  . }كرد تركخطبه ها را بايد 

  . خواندن خطبه از روي كتاب جايز است  :۷مسئله
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ـا    هك نبي اكرماگر اسم مبار :۸مسئله ـايز اسـت ت در دل  در ميان خطبه بيايد، براي مقتديان ج

   .}با زبان جايز نيست{خويش درود شريف بخوانند

  

  

  

  

  بعضي مسائل ديگر نماز جمعه

�+�_�  

ـر شـ   الب. دامامت كن، نماز را نيز او خواند ميرا خطبه   كسيكه هر بهتر آنست  :۱مسئله ـه اگ  خصت

  .ز جايز استديگري امامت كند، اينكار ني

   .گفته شود و نماز آغاز گردد هفوراً اقام ،مسنون اينست كه به محض ختم خطبه :۲مسئله

خطبه  لة بيناگر فاص و. باشد مكروه تحريمي مي ،نمازو بين خطبه  در كار دنيائي انجام دادن

  . را بايد اعاده كرد، خطبه گرديد نماز بسيار طوالنيو 

ـا   ،گفـت مي كسي ه شرعي را ب د مثالً امام مسئلةار ديني بوخير نماز، كأالبته اگر علت ت ي

يادش آمد كه ضرورت به ه و يا بعد از خطبه ب ،خاطر تجديد وضو رفته ب وضويش شكسته بود و

خطبه  به اعادة نه ضرورتي و ها كراهتي ندارد كردن رفت، اين صورت غسل براي لذا داشت و غسل

  . آنها خواهد بوددر 

  رَ ?� َص اُ  نْ اَ  ُت يْ وَ نَ  :گونه استاز جمعه ايننمنيت  :۳مسئله
ْ
  َ�ِ عَ �

ْ
 َص  ِض رْ فَ ال

َ
ُ  ةَ ال

ْ
Qيعني نيت كردم دو   ةِ عَ مُ ا

  . ركعت نماز فرض جمعه را بخوانم

  و )٢(.بخوانندجمع شده در يك مسجد و  منطقهست كه مردم نماز جمعه را در يك نبهتر اي :۴مسئله

   .خواندند، اين صورت نيز جايز استه در مساجد متعدد در يك منطقاگر آن را 

  سجدة يا در وقت خواندن التحيات در قعدة اخير يا بعد از ،قعدة اخير نماز جمعه كسي در اگر :5مسئله

                                                 
 البته استحباب اينكار در صورتي خواهد بود كه آن منطقه، قصبه يا شهرك كوچكي باشد، نه شهر    )١(

  .هاي بزرگ امروزي كه هر كدام چندين ميليون نفر جمعيت دارد
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} و ركعـت يعني فقط د{صحيح است و او بايد نماز جمعه رانماز او  ،شريك جماعت گرديد ،سهو

  . بخواند، نماز ظهر را نخواند

 ه اعتقاد عوام الناس در اينكچون. خوانند د از نماز جمعه، ظهر را احتياطاً نيز ميها بع بعضي :6مسئله

  . باره خيلي خراب شده است، بنابرين مطلقاً بايد آن را ممنوع قرار داد

اگر در مواقع شبهه بخواهد آن را بخواند، در اين صورت عوام را بر آن  ،البته صاحب علمي

  . مطلع نگرداند

  

  

  

  

  

  در روز جمعه ه اكرم خطبة رسول

�+�_�  

ـين   ن نيست كه مردم فقط برايدر اينجا  هاهللاز نقل خطبة رسول  مقصود خواندن هم

  . نيز بخوانند خطبه التزام نمايند، بلكه مقصود اينست كه گاهگاهي به جهت تبرك و اتباع آن را

 شدند، آنحضرت ون همة مردم جمع ميچنين بود كه چ هعادت شريف رسول اكرم

ي� ر�  حضرت بالل دادند و دند و حاضران را سالم ميرتشريف مي آو ه نْ اهللا� ض�  .گفت آذان مي     ه� ع�

  . كردند ستادند و فوراً خطبه را آغاز مييمي ا هآنحضرت ،رسيد چون آذان به پايان مي

ـاه  دادند و بر عصا يا كماني تكيه مي هكه منبر ساخته نشده بود، رسول خدا تا زماني  گ

قرار داشـت   دادند كه ايشان خطبه مي يئاجكه نزديك محراب در اي  ز بر ستون چوبيگاهي ني

  .ندنمود تكيه مي

كوتاهي مي نشستند و در  براي مدت ،دو و در بين هر دادند دو خطبه مي هرسول اكرم

گرديدند  كه از خطبة دوم فارغ مي و هنگامي. خواستند و نه دعا مي گفنتد اين وقت، نه سخن مي

ي� ر�   باللحضرت  نْ اهللا� ض�   . فرمودند نماز جمعه را آغاز مي هگفت و رسول خدا مي همقاا   ه� ع�

  ان مبارك سرخـشد و چشم مي ر هنگام خطبه گفتن، بلندد هرسول اكرم آواز مبارك
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شخصـي  آن  حالـت  هبر رسول اهللادر هنگام خطبه  رويست كهمدر مسلم شريف . گرديد مي

مي زودي حمله ه گرداند كه ب هشدار ميشكر دشمن لرا از چنان گرديد كه مردم خود  طاري مي

    )١(.وردآ

   )٢(.sِْ ايَ هَ كَ  ةَ اعَ الس� نا وَ اَ  ُت ثْ عِ بُ : فرمودند اكثر در بين خطبه مي هآنحضرت

 هآنحضرتو  ،فرستاده شده ايمهم  هبنزديك اين دو انگشت  مانندقيامت  يعني من و

   :فرمودند و آنگاه مي)٣(چسپانيدند ا باهم ميرو انگشت شهادت وسط  انگشت

مُورِ ُ�َْدثَايُهَا، وَ أ
ُ ْ
ُهَدى ُهَدى ُ�َم�ٍد، وََ�% األ

ْ
َِديِث كِتَاُب اهللاِ، وََخْ�ُ ال

ْ
ـةٍ م�ا نَعُْد، فَإِن� َخْ�َ ا� ُ % بِْدَع

ةٌ 
َ
ل

َ
 . َضال

َ
 فَِأل

ً
 بُِكل� مُؤْمٍِن مِْن غَفِْسهِ، مَْن تَرََك مَاال

َ
وْ£

َ
نَا أ

َ
� وَعََ¤� أ

َ
وْ َضيَاً� فَإِ&

َ
  )٤(.هْلِهِ، وَمَْن تَرََك دَفْنًا أ

    :خواندند وگاهي اين خطبه را مي

ف% 
َ
 اهللاِ يَا ك

َ
Mِِي َها ا��اُس تُوبُوا إ

�
ْن تُْشغَلُوا، وَِصلُوا ا¦

َ
اِ�َةِ قَبَْل أ ْقَماِل الص�

َ ْ
ْن يَُموتُوا، َوبَاِدرُوا بِاأل

َ
 قَبَْل أ

غِيَِة، تُْرزَقُوا َويُنَْص بَيْنَكُ 
َ

عَال
ْ
� وَال َدقَِة dِ ال©� ªَْةِ الص�

َ
ُ، َو�

َ
ْم >

ُ
ِر�

ْ
ْــْم َوبsََْ رَب�ُكْم بَِكªَْةِ ذِك

ُ
َ�ُوا، ُروا َو»

ن� اهللاَ 
َ
ُُمعَةَ dِ َمَقاِ َهَذا، dِ يَوِْ َهَذا، dِ َشْهرِي وَاعْلَُموا أ

ْ
Qََض َعلَيُْكمُ ا َ̄   قَِد اْف

َ
Mَِهَذا، ِمْن َ�ِ َهَذا إ

 
َ
وْ َجائٌِر، اْستِْخَفافًا بَِها، أ

َ
ُ إَِمامٌ َ�ِدٌل أ

َ
ْو نَعِْدي، وَ>

َ
َها dِ َحيَا²ِ أ

َ
ِقيَاَمِة، فَمَْن تََر�

ْ
 cَََع وْ يَوِْم ال

َ
ُجُحودًا لََها، فَال

 َص  اهللاُ 
َ

 َوال
َ

ال
َ
ْمرِهِ، أ

َ
ُ dِ أ

َ
 بَارََك >

َ
ُ َشمْلَُه، َوال

َ
ُ َحـ�� >

َ
 بِر� >

َ
ُ، َوال

َ
 َصوْمَ >

َ
ُ، َوال

َ
 َحج� >

َ
ُ، َوال

َ
ةَ > َ́  َز

َ
ُ، َوال

َ
ةَ >

َ
ال

  تُوَب، فَمَْن تَاَب تَاَب اهللاُ فَ 
�

 يَُؤم� فَاِجٌر ُمؤِْمنًا، إِال
َ

عْرَاµ�ِ ُمَهاِجرًا، َوال
َ
 يَُؤم� أ

َ
، َوال

ً
ةٌ رَُجال

َ
 تَُؤم�ن� اْمَرأ

َ
 ال

َ
ال

َ
 َعلَيِْه، أ

َطاٍن، َ�َاُف َسيَْفهُ وََسوَْطهُ 
ْ
ْن فَْقَهرَهُ بُِسل

َ
.أ

)٥(  

    :خواندند اين خطبه را مي ةصال و گاهگاهي بعد از حمد و

َْمُد ِهللاِ اَ 
ْ
� َ غُْفِسنَا، ِمْن فَْهِدهِ اهللاُ  ِمْن ُ�ُوِر ْستَغِْفرُهُ، َوغَعُوذُ بِاهللاِ  نَْستَِعينُُه َون

َ
ُ، َوَمـْن أ

َ
 ُمِضل� >

َ
 فَال

ْشهَ يُ 
َ
ُ، وَأ

َ
 َهاِدَي >

َ
 اهللاُ ْضلِْل فَال

�
َ إِال

َ
 إِ>

َ
ْن ال

َ
َق� بَِش�ًا َونَِذيرًا ُد أ

ْ
رَْسلَُه بِا�

َ
ُ، أ

ُ
ن� ُ�َم�ًدا َقبُْدهُ وَرَُسو>

َ
ْشَهُد أ

َ
، وَأ
                                                 

 َصوْتُهُ، وَاْشتَد� غََضبُهُ، إِذَا َخَطَب اْ«َر�ْت َقيْنَ  ه  َ/َن رَُسوُل اهللاِ : َقْن َجابِرِ بِْن َقبِْد اهللاِ، قَاَل     (١)
َ

اهُ، وَعَال
ن�هُ مُنِْذرُ َجيٍْش 

َ
  1435 حديث: شريف مسلم  ...َح�� كَك

   5244 و 1435حديث : و مسلم شريف  6023 و  6022 و 4889حديث : بخاري شريف   (٢)
  .يعني اينكه قيامت بسيار نزديك است و خيلي زود بعد از من برپا خواهد شد    )٣(
  2042 حديث: مسلم شريف    )٤(

  1071 حديث: شريف سنن ابن ماجة    )٥(
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اَعِة، َمْن يُِطِع اهللاَ نsََْ يَدَ  ُ فََقْد رََشَد، َوَمْن فَعِْصِهَما فَإِن� ِي الس�
َ

 يَُضـ وَرَُسو>
َ

 غَفَْسُه، َوال
�

 يَُ¾% إِال
َ

 ر% اهللاَ ـُه ال
.َشيْئًا
)١(  

ي� ر�   يكي از اصحاب كرام ـنْ اهللا� ض� ْ ع� را در  »ق« ةعموماً سور هگويد كه رسول خدا مي    ��

   )٢(.حفظ كردم هرا با شنيدن از آنحضرت» ق« ةسوركه من  حتي ،خواندند خطبه مي

  ر را و نيزالعص گاهگاهي سورة و هو آنحضرت
َ

َ ال َ  اُب حَ ْص اَ  وَ  ارِ ا��  اُب حَ ْص اَ  Jْ وِ تَ سْ ي
ْ
Qةِ ن� ا،  

َ  اُب حَ ْص اَ 
ْ
Qا مُ هُ  ةِ ـن� ا 

ْ
   نَ وْ ثُ ـاكِ مَ  مْ كُ ن� اِ  َل اقَ  @ا َرب% نَ يْ لَ عَ  قْ ـِ فنْ Àُِ  @ وَ الِ ا مَ ا يَ وْ ادَ نَ  وَ و گاهگاهي  ،نَ وْ زُ ـائِ فَ ل

  )٣(.خواندند را نيز مي

  

  

  

  

  

�+�_�  

  

                                                 
  1097 حديث: داود شريف سنن ابو    )١(
  1442و 1440حديث: صحيح مسلم شريف   ) ٢(
ه� خطبات االحكام از حكيم االمت موالنا اشرف علي تهانوي    ) ٣( ح�م� ٰ  ر� ـا�� مجموعة خطبه هاي    اهللا� ت�ع�

  .باشد مي انبيبراي خط نه ايگنجي مانند مسنون و منقول است كه
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  ل نماز عيدينمسائ

�+�_�  

 هو روز دهم ماه ذي الحج. گويند مي» عيد الفطر« ار }ماه بعد رمضان{اولين روز ماه شوال :۱مسئله

  . گويند مي}قربان عيد{»عيد االَضْحي«را 

طور  هروز خواندن دو ركعت نماز ب ودر اين د. استاين دو روز در اسالم، روز عيد و خوشي 

   .اشدب شكرانه واجب مي

عيد  گرديد، براي صحت و وجوب نماز بيانكه براي صحت و وجوب نماز  همان شرايطي

 هخواند قبل از اداي نماز و ،استشرط  نماز جمعه فرض و رخطبه دخطبه، زيرا  نيز الزم مي باشد، اال

ـ . شود خوانده مي شود، اما در نماز عيد سنت است و بعد از اداي نماز عيد مي ه ليكن گوش دادن ب

 ،رفتن گفتن، راه خن، سخطبه ناياث در يعني. باشد مي ه واجبعمانند شنيدن خطبة جم عيد نيز ةخطب

  .امثال آنها همه حرام خواهد بودكارهائي نماز خواندن و 

   

  

  

  _ سيزده چيز در روز عيد فطر مسنون است+ 

�+�_�  

  .خود را موافق شرع آراستن  _1+

  .كردن غسل  _2+

  .مسواك كردن  _3+

  .پوشيدنرا بهترين لباس موجوده نزد خود   _4+

  .عطر زدن  _5+
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  .برخاستناز خواب  صبح زود  _6+

  .زود به عيدگاه رفتن  _7+

  .آن را قبل از رفتن به عيدگاه خوردن ثالماخرما و  چيز شيريني مانند  _8+

  .فطر را دادن ةصدق ،قبل از رفتن به عيدگاه  _9+

  )١(.نخواندننماز عيد را در مسجد شهر  ،عذري بدون ييعن .عيدگاه عيد در اداي نماز  _10+

  .از راه ديگري برگشتن مراجعتاز يك راه رفتن و در وقت براي نماز   _11+

  .پاي پياده رفتن  _12+

   :تكبير ذيل را با صداي آهسته خواندن طرف نماز عيد،ه رفتن ب مسيردر طول  و  _13+

ْ  ا� ا�  ْ هللا�  ا�كْري� ْ ا�   ٰ�� ٰال ا	   هللا�  ا�كْري� ْ ا	ال اهللا�  و� اهللا�  ا�كْري� 	 وهللا�  ا�كْري� ح�ْمد�  هللا	
ْ
  .ال

  
  

  

  _خواندن نماز عید يقةطر +

�+�_�  

   :ر نيت كندابه اينگونه است كه نمازگذ »طريقة خواندن نماز عيد فطر«  :۲مسئله

 
َ
عََ�ِ ن

ْ
ْ رَ� 	
فِطْ  وَيُْت اَْن اَُص

ْ
وَاِجِب َصالةَ ِقيِْد ال

ْ
  ، رِ مََع ِست% تَْكبِ"َاٍت وَاِجبَةٍ ال

  . شش تكبير واجبش بخوانم هبه همرا را يعني نيت كردم كه دو ركعت نماز واجب عيد

ْ ا�  {و با اين نيت � و ها را ببندد  دست}گفته  هللا�  ا�كْري� � بْح�ان�ك� ا�لل�ٰ�� آخر بخواند و آنگاه سه  را تا  س�

ْ ا� بار  بعد از  ير تحريمه باال نمايد وبها مانند تك ا گوشتهاي خود را  هر بار دستبگويد و در    هللا�  ا�ْكـري�

بْح�ان�  توان سه بار ه نمايد كه ميفتكبير، آن اندازه وق رها كند، و بعد از هر پهلوي خود تكبير در � ا س�  )٢(هللا�ٰ
                                                 

 نفر جمعيـت دارد  صدها هزاركدام  شهرهاي بزرگ امروزي كه هراداي نماز عيد در مساجد البته      (١)

  .باشد درست است، زيرا كثرت جمعيت، خود عذر مي 0943بدون عذري نيز
  .باشد، وقفة بيشتر از مدت مذكور نيز جايز است اگر جمعيت مردم بسيار    )٢(

  11/85 :و حاشية جديده  1/874 :شامي
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... ندد و اعوذ باهللاها را بب ها را رها نكند بلكه دست دست ،و بعد از بار سوم تكبير ،گفت در آنقدر وقت

  .خواندبرا ... و بسم اهللا

 ديگري بخواند وسورة فاتحه را همراه با سورة }مقتديان از اين بعد خاموش باشند و امام{

. دنركعت دوم ايستاده شوبراي ركوع و سجود را انجام داده }امام با مقتديان{سپس مطابق معمول

ـان  نخست سورة فاتحه و آنگاه س}امام{،در ركعت دوم ورة ديگري را خوانده سپس سه بار به هم

در اينجا بعد از تكبير سوم،  اماد، نبگويتكبير }امام و به پيروي از او، مقتديان نيز{،ترتيب ركعت اول

ـ د و آنگاه تكبير گفته به ركوع بروند بلكه در پهلوي خود رها نماينها را نبند دست ـه   {.دن ـاز را ب و نم

  .}ندصورت معمول آن به پايان برسان

  

�+ �_�  

   

ـان   ام، امبعد از ختم نماز :۳مسئله ـه هم ـدر   بر منبر ايستاده دو خطبه بخواند و در بين هر دو خطب ق

  .مي نشيندجمعه كه در بين دو خطبة  بنشيند

شان اي اصحاب بزرگوار و هريمك نبي گرچه از )يا بعد از خطبه(دعا خواستن بعد از نماز عيد  :۴مسئله

ل�يْ اهللا�  ان� ْضو� ر�   ينو تابعين و تبع تابع ْ ع� ـْجم� ا�  �� ـا     ادر رواي   ْرتْ ع� ـوالً دع ـه اص ـا چونك ت ثابت نيست، ام

  )١(.مي باشدخواستن بعد از هر نماز مسنون است، بنابرين دعا خواستن بعد از نماز عيد نيز مسنون 

ه تكبير بگويد به مرتاول نُ ةدر خطب. خطبة عيد را با گفتن تكبير شروع كندامام بهتر است  :5مسئله

  . دوم هفت مرتبه ةو در خطب

  

�+ �_�  

  

ـة   »)عيد قربان( طريقة خواندن نماز عيد االَضْحي« :6مسئله نيز مانند نماز عيد الفطر است و هم

  . نيز مسنون است}عيد قربان{حيضْكه در نماز عيد فطر مسنون بود، در نماز عيد االَ اموري
                                                 

  214تا  3/200: براي تفصيل احاديث وارده دربارة دعاء رجوع كنيد به اعالء السنن   )١(
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  :اينست كه »تفاوت بين آنها«

  . الفطر بايد گفت جاي عيده االضحي را ب عيد}،عيد قربان{حيضْيت عيد االَدر ن  _�+

 ،طرف عيدگاه مسنون استه عيد فطر قبل از رفتن ب همچنين خوردن چيزي در  _�+

  . عيد االضحي مسنون نيست و در

 و در عيد ،تـگفتن تكبير در وقت رفتن با صداي آهسته مسنون اس ،در عيد الفطر  _�+

ـان    .با صداي بلندتر}ضحياال{ قرب

در صبح  آن خير مسنون است و در عيد االضحي خواندنأالفطر با ت نماز عيد اداي  _�+

  . زود

 ،كه صاحب نصاب است بلكه بركسي ،و در عيد االضحي صدقة فطر وجود ندارد  _�+

  . قرباني واجب خواهد بود

  . الفطرارد و نه در عيد دقربان وجود  نه در عيد هاقام آذان و  _�+

  
�+ �_�  

  
 مكروه ديگري}ينفل{ازهمان روز خواندن نم آنجا در ،شود كه نماز عيد خوانده مي هرجائي :۷مسئله

  .نماز عيد باشد و چه بعد از نماز عيد ، چه قبل ازاست

. نيست خود آمده نماز بخواند، اين صورت مكروه ةخانه ب كسي نماز عيد را خوانده البته اگر

  . مكروه استصورت  اين ،داي نماز عيد نماز بخواندولي اگر قبل از ا

عيد  نماز يذرع كه به سبب يكسان براي زنان و آن ،خواندن نماز نفل قبل از پايان نماز عيد :۸مسئله

  . باشد را نمي خوانند نيز مكروه مي

ـ عيد االَ ةكند و در خطب فطر را بيان ةعيد الفطر، احكام صدق امام در خطبة :۹مسئله ـام  ، حيضْ احك

  . قرباني و مسايل تكبير تشريق را بيان نمايد

ْ  ا� ا�  گفتن يكبار  تكبير تشريق يعني ْ ٰال ا	 هللا�  ا�كْري� ْ ا�   ٰ�� هللا�  ا�كْري� ْ ا	ال اهللا�  و� اهللا�  ا�كْري� 	 وهللا�  ا�كْري�  هللا	

ح�ْمد� 
ْ
  اء شده باشدكه آن فرض به جماعت اد شرطيه بعد از هر نماز فرض عين، واجب است، ب   ال
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  )١(.شهر باشد موضع آن و

ـداء  هاالبته اگر اين. واجب نيست انمسافر اين تكبير بر زنان و ـرده   در پشت شخصي اقت ك

. بود نيز واجب خواهد دوي آنها هراين صورت تكبير بر  باشند كه تكبير تشريق بر او واجب است، در

 »ينبصاح« نزد تشريق تكبير د بود، زيراخواه بهتر اربگويند، اينك تكبير را نيز مسافر اگر منفرد و زن واما 

   )٢( .باشد بر همة آنها واجب مي

آن  يزدهماريخ ست تا نماز عصر هفه يعني از نماز صبح نهم ذي الحجرَتكبير را از روز ع اين :۱۰مسئله 

 واجب مي هاختم آن ير تشريق بعد ازـگفتن تكب هست كهكه مجموعاً بيست و سه نماز  ،بايد گفت

  . اشدب

 بايدبگويند، خواهند تكبير را  ميالبته اگر زنان . گفتن اين تكبير با صداي بلند واجب است :۱۱مسئله

  .با صداي آهسته بگويندآن را 

  . ه شودگفت تكبيرفوراً بايد  ،به محض ختم نماز :۱۲مسئله

بگويند  خودكه بايد تكبير را  است الزم مقتديان بر ،كه تكبير را بخواند كرد اگر امام فراموش :۱۳مسئله

  . كنندبه تكبير آنها نيز شروع  ،ير گفتبكه امام تك هر وقتي تاو منتظر نشوند 

  . نيز نزد بعضي از علماء واجب است گفتن اين تكبير بعد از اداي نماز عيد قربان :۱۴مسئله

                                                 

ي� ر�  شرط شهر مطابق قول امام اعظم     (١) نْ  اهللا� ض� ي� ر�  نياست و نزد صاحب   ه� ع� نْ اهللا� ض� ـاه� ع� ـر  م�  تكبي

  . باشد بر اهل دهات نيز واجب مي تشريق

ـو فتوي در اين مسئله بر قول صاحبتن تكبير تشريق بر اهل دهات نيز واجب ميفن است، لذا گي 

  : ر استوچنانچه در بحر الرائق مسط. باشد

ن% 
َ
تُوبَةَ؛ ِأل

ْ
مَك

ْ
 5ُ	 مَْن يَُص1	 ال

َ
م%ا ِعنَْدهُمَا فَهُوَ وَاِجٌب 6َ

َ
قََروِي	 وَأ

ْ
ةِ وَال

َ
مَرْأ

ْ
مَُسافِرِ وَال

ْ
 ال

َ
هُ يَبَعٌ لَهَا فَيَِجُب 6َ

فَتْوَ 
ْ
ن% ال

َ
َاِصُل أ

ْ
Gيًْضا فَا

َ
 قَوْلِهِمَا Kِ هَذَا أ

َ
فَتْوَى 6َ

ْ
َوْهََرةِ وَال

ْ
Nوَه%اِج وَا

ْ
َاِج ال 	Pال Kِ آِخرِ وَقْتِهِ وَفِيمَْن قَاَل Kِ قَوْلِهِمَا 

َ
ى 6َ

هِ  Tَُِب 
ْ
ي
َ
ل
َ
   .ع

  11/86 :حاشية جديده و 2/166: الرائق بحرال

ـين« مراد از     )٢( ك�ث�ر�  در كتب احناف »صاحب ٰ اد�ه�مْ  ه�م� اهللا� ت�ع�ا�� و�  ،اعظم حضرت امامدو شاگرد بزرگ      س�

ـبانيابو يوسف و حضرت امام امام  حضرت ح�م�ه�   محمد بن حسن شي ٰ ا ر�   .است  اهللا� ت�ع�ا��
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�+ �_�  

  
  . تجايز اسباالتفاق خواندن نماز عيد در مواضع متعدد  :15مسئله

ـدارد  هاين صورت اين شخص اجاز به پايان رسيده بود، درعيد نماز  وكسي دير آمد  اگر :16مسئله  ن

  . نماز عيد را به تنهائي بخواند، زيرا جماعت در نماز عيد شرط است

ليكن به علتي نمازش فاسد گرديد، او  ،كسي در جماعت شريك شد به همين ترتيب اگر

  . باشد ي نماز عيد بر او واجب ميخواند و نه قضااند آن را قضائي بتو ز نميين

واجب  از عيد بر آنهايكجا شوند، در اين صورت خواندن نمالبته اگر چند نفر ديگر همراه با او 

  . خواهد بود

  

�+ �_�  

  
 در اين صورت اجازه دارند كه نماز ،دناگر مردم نتوانستند نماز عيد را در روز اول عيد بخوان :۱۷مسئله

ـز  ذي الحجه را تا تاريخ دوازدهم }عيد قربان{حيضْر را در روز بعدي آن و نماز عيد االَعيد فط ني

  . دنبخوان

ـاخير  تا بدون عذري }عيد قربان{حيضْاگر نماز عيد االَ :۱۸مسئله تاريخ دوازدهم ذي الحجه به ت

  . اما با كراهت ،صحيح خواهد بودبازهم نماز خواندن د، افتا

  . را بدون عذر به تاخير بيندازند، نماز اصالً صحيح نخواهد بودنماز عيد الفطر اگر  و

  : بعضي از عذرها حسب ذيل است

  . ببارد انبار  _�+

  . ق گرديدحقّتكه زوال گذشت، رويت م ق نباشد و هنگاميحقّترويت ماهتاب م  _�+

را ند كه نماز شدنماز عيد را در روز ابري خواندند و چون آسمان صاف شد، متوجه   _�+

  .نده ابعد از وقت آن خواند
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    )١(.امام به علتي براي نماز دادن نيامد  _�+

  
�+ �_�  

    
، در ها را گفته بودتكبير}در ركعت اول{از عيد رسيد كه اماممكسي در چنان وقتي به ن اگر :۱۹مسئله

 اً تكبيراين صورت اگر آن شخص در حالت قيام امام، به نماز رسيده بود، پس بعد از نيت كردن فور

  . چه امام قرائت را آغاز كرده باشدها را بگويد، اگر

ـون  گم وشريك نماز عيد شده بود،  ،اگر در ركوع امام و ـه چ ـا را   ان غالب دارد ك تكبيره

ـه   نيت بسته تكبيردر ركوع امام به او خواهم رسيد، در اين صورت  ،بخوانم ـپس ب ها را بگويد و س

ـته در   و اگر خوف دارد كه در ر. ركوع برود كوع امام به امام نخواهم رسيد، در اين صورت نيـت بس

بْح�ان�  جايه ركوع امام شريك شود و در حالت ركوع ب � ر�   س�  تكبيرها را بگويد، ليكن دسـت   ميْ ظ� ع� الْ  ���

  . هاي خود را در حالت ركوع باال نكند

ـون  ركوع برخيزد،  و در اين صورت، اگر قبل از آنكه تمام تكبيرها را گفته بتواند، امام از اكن

از وي  اسـت،  باقيماندهبر وي هنوز  هاكه گفتن آن د و هر تعداد تكبيريواين شخص نيز ايستاده ش

  . گردد عفو مي

نخست }بعد از خاتمة نماز امام، ايستاده شده{،فوت شدكسي  ازاگر يك ركعت نماز عيد   :۲۰مسئله

، گفـت  مياوالً بايد تكبيرها را  يابق قواعد وگرچه مط. قرائت نمايد و سپس تكبيرها را بگويدبايد 

ـر   همديگر واقع مي ياپيپ صورتتكبيرها در اين  اما چونكه ـتن تكبي ـا   شدند، و چنين شكل گف ه

ي� ر� مذهب هيچ يك از صحابة كرام  ـنْ اهللا� ض� ْ ع� ـد     �� نمي باشد، بنابرين در اين صورت خـالف قواع

  . حكم گرديده است

                                                 
ـر  و. رود مراد از امام در مسئلة باال آن امامي است كه بدون موجوديت او خوف برپائي فتنه مي    (١)  اگ

خير أخوف فتنه نبود، در اين صورت مسلمانان شخص ديگري را  امام ساخته نماز عيد را بخوانند، نماز را به ت

  11/86: حاشية جديده. ظفر احمد تهانوي صاحب اعالء السنن. نيندازند
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د كه تكبيرها را آميادش ه ب ،د و چون به ركوع رفترك فراموش اگر امام گفتن تكبيرها را

ـا در   هه ب{و .بگويد ا را در حالت ركوع، در اين صورت بايد تكبيرهاستنگفته  ـتن تكبيره خاطر گف

ـد  ، بازهم ولي اگر ايستاده نيز شد. دوباره ايستاده نشود}قيامحالت  اينكار جايز خواهد بود و نماز فاس

  .سجدة سهو نكند ،ها به سبب كثرت جمعيت مردم در تمام اين صورت ليكن. نخواهد گرديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  كرد ديد، چه باش مي وتفكسي درخانه كه  هنگامي

�+�_�  

ـه   ه و پاهايش را ب هخوابانيد او را به پشتبود،  وفاتنزديك ي كه كس هنگامي  :۱مسئله ـرف قبل ط
جانب قبله باشد، ه ده رويش بچيز ديگري بگذاريد تا سرش باالتر ش يا شتبال ،نمائيد و زير سرش

  . بخواند ه او نيز كلمهشنيد كلمه را شريف را بخوانيد تا ةمته با صداي بلند كلسنش و نزدش

ست، نه معلوم اسختي بسيار وقت  ،وقت البته شما او را به كلمه خواندن امر نكنيد، زيرا اين
  . خارج شودزبانش چه ممكن  زا

به اين  و ، يكبار كلمه را خواند، اكنون شما سكوت اختيار كنيدچون شخص در حال مرگ  :۲مسئله
ـرا  ، روحش قبض گرددخواندنبرود و در حال كلمه د كه او مسلسل كلمه خوانده يتالش نباش ، زي
ـد،  د كلمةخارج شوكه از زبانش اينست كه آخرين سخني  مقصود فقط ـ  شريف باش  الزمين ابربن
  . ، كلمه بر زبانش جاري باشدخروج روحشنيست كه تا 

ـه   اين صورت دوباره كلمه را زد، دردنيائي  او باز كدام حرفاگر از خواندن كلمه،  البته بعد ب
  . اختيار نمائيد خواند، آنگاه شما نيز خاموشيرا و چون او باز كلمه  ،برويد خوانده صداي بلند

و نتواند  الموت به سرعت نفس بكشد و پاهايش سست شوند كه شخص قريب هنگامي :۳مسئله
اكنون مرگش فرا هايش فرو نشيند، بدانيد كه  هآنها را ايستاده نگهدارد و بيني اش كج گردد و شقيق

   .ه برويدخواند نزدش به تكرار كلمة شريف را در اين وقت با صداي بلند. رسيده است

ـري   بنابرين باالي سر او ،شود سين كم مياسورة يسختي مرگ از خواندن   :۴مسئله يا جاي ديگ
  . نديا كسي را بگوئيد تا بخوا بخوانيد ته آن راسنش اونزديك 

، وقت جدائي ه طرف دنيا مايل شود، زيرا اين وقتاين وقت چنان سخني نگوئيد كه دل او ب در  :5مسئله
گفت كه دل وي  كرد يا سخني اريك در اين وقت بايد چنان. باشد مي  أ از دنيا و حاضري به دربار اهللا

  . ن استآدر شخص  و خوبي اينزيرا خير  ،مايل گردد أ سوي اهللاه و ب ي رغبت شودب از دنيا
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ـا وي ـويش يا آوردن كسي روبرويش كپيش ربه اطفال او  وقتي، آوردن در چنين  ه او ب

محبت  و طرف آنها متوجه شوده ب يكه دل و كردن ياد داشت، يا چنان سخناني را زياديمحبت 
ت محب هك حالتي بميرد درخدا ناكرده  يواگر . كاري بسيار زشت است ،دغالب شوشان در دل وي 

  . حالت بدي مرده است باهللا در در اين صورت نعوذاو گرفته،  ا در دلش جايدن

ـد،   خارجشخص قريب الموت  ه از دهاننخواسته الفاظ كفري خدا، اگر در هنگام مرگ  :6مسئله ش
عقل او بلكه چنين بپنداريد كه سختي مرگ، ن نكنيد و ني آنها را در بين مردم بگوئيد، آتوجهي به 

 عقل از دهان والكه در وقت ز چيزي هرو . يدالفاظي از زبانش مي برآ برده است، لذا چنين را از بين

  . براي او طلب مغفرت و بخشش نمائيد أ و از اهللا. شدبا خارج شود، همه معاف مي

 دو گذرانيده هر نخ اوراست كنيد و پارچه اي را از زير زِ ست و پايش راد ،فوت نمودچون  و :۷مسئله

  . دگره بزنيد تا دهانش باز نماندر باالي سر او برده طوري  ارچه راسر آن پ

 مه را با هايكجا كرده آن الن پايش رات كدو انگش يد و هردهاي او را ببن همچنين چشم
تر غسل و تكفين او هرچه زودتا سپس چادري بر او بيندازيد و بكوشيد . ببنديد تا پاهايش باز نشوند

  . را انجام دهيد

  :ين دعا را بخوانيدا اول ... غيره در وقت بستن دهان وو   :۸مسئله

�  ٰ� ع�  و�  اهللا�  م� ْس ��  �    )١( اهللا�   ْول� س� ر�   م���

زنـي   همچنين و. يا خوشبوي ديگري نزد مرده گذارده شود بخوراست بعد از مردن،  بهتر  :۹مسئله
  .رده ننشيندنزد م ،باشد يا كسي كه غسل بر او واجب مي استكه در حيض يا نفاس 

  . جايز نيست كه مرده را غسل ندهند، خواندن قرآن نزد او بعد از مردن تا هنگامي  :۱۰مسئله

  

  

�+�_�  

  

  

                                                 
  .هنام خدا و بر دين رسول اهللاه يعني ب   (١)
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  يتل غسل دادن ممسائ

�+�_�  

است  مستحب{را غسل دهيد، يتآماده شد و خواستيد تا مكه لوازم كفن و دفن  هنگامي  :۱مسئله
ـار    خوشبوي ديگري، يا عودرا با  رگچهار جانب تخت يا تخته اي بز هر}تا سه يا پنج يا هفـت ب
را كه از ناف اي  پارچه بكشيد و لباسش را از بدنش هآن خوابانيدآنگاه مرده را بر روي  و يدهدب رخوب

  . تا زانويش را بپوشاند بر او بيندازيد

اي  هحفر وگرنه، رود، خوب مي رَوبغسل دادن جدا بوده و آب غسل جداگانه در آ محل اگر  :۲مسئله
  . جمع شود در زير تخت بكنيد تا آب غسل مرده در آن

 .گناهي ندارد خش شد، اينكار نيزپخانه آب غسل در صحن  ند واين حفره را نكَكسي  اگر

  .و رفت دچار تكليف نشود و پايش لغزيده بر زمين نيفتد ست كه كسي در آمدمقصود فقط اينزيرا 

  

  

  

  _يتم غسل دادنطريقة  +

�+�_�  

را استنجاء بدهيد، ليكن  يتبه اينگونه است كه اول از همه م يتشستن مغسل و طريقة  :۳مسئله
ن چشم بيندازيد، بلكه پارچه اي را بر آسوي ه ب هنجايش را دست نزنيد و نتهايش و محل اس ران

 ياستنجا محل تسپوشانيده ا رده رام كه از ناف تا زانوي اي همان پارچه راز زي انيد ويچدست خود بپ
  . بشوئيد او را

بيندازيد  اش آب نه داخل دهانش را بشوئيد و نه در داخل بيني اما ،ديوضو بده سپس او را
  همراه با آرنج هايش را اه دستبشوئيد، آنگ دست بشوئيد، بلكه رويش را بند هايش را تا و نه دست
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  . شوئيدمسح كنيد، و سپس پاهايش را ب بشوئيد، آنگاه سرش را يشاه

 مرده يهاي بين ن داخل سوراخيها و همچنثه ها و ل كرده دندان اي را تركسي پنبه  اگر و
ـاس   يتاگر اين م و. ستا ، اينكار نيز جايزبا آن صاف كندسه بار  را در حالت جنابت يا حيض يا نف

  .باشد الزم و ضروري ميطريقة مذكور ه اين صورت پاك كردن دهان و بيني او ب مرده باشد، در

   .نرود آب به داخل آنها ،وضو و غسل اثنايمرده پنبه بگذاريد تا در  در گوش و دهان و بيني

ديگري  كنندة صاف مواد فارغ شديد، سر او را با گُل خطمي يا يتچون از وضو دادن مو 
  . غيره بشوئيد و پاك كنيد و}يا شامپو{صابون مانند

يا {)١(ناربا برگ درخت ك آميخته آب نيم گرمِآنقدر را بر دست چپ او خوابانيده  يته منگاآ
دست  سپس او را بر .برسد چپش تا زير بغل كه آب بريزيدسه بار  طوريه بپايش  تا را از سر}صابون

راستش  بغل زيرتا  كه آب سه بار بريزيدپايش  همان صورت باال باز آنقدر آب را تاه راست خوابانيده ب
   .برسد

 را كمي بلند كرده بر خود تكيه داده بنشاند و شكم او را آهسته تيم ،سپس غسل دهنده

ـ م غسل وضو و. آن را پاك كند ،اگر چيزي از شكمش خارج شد. الد و فشار دهدآهسته بم زا تي 
  . نكنيداعاده غسل را به سبب آن  بنابرين وضو و ،خروج آن ضرري نمي بيند

ـه پش بخوابانيد بر دست چدوباره را  يتآنگاه م ـافور را    و بر سر تا پاهايش آب آميخت ـا ك ب
  . سپس سراسر بدنش را با پارچه اي خشك نموده آنگاه او راكفن بپوشانيد بريزيد و

آب  ،، در اين صورتموجود نباشد}يا صابون يا شامپو{نارك آب آميخته با برگ درخت اگر  :۴مسئله
غسـل   او را با آب داغ .ز باال بشوئيدطره برا با همين آب  يتو م دكافي خواهد بوسادة نيم گرم نيز 

  . ندهيد

  . باشد مي يتسنت غسل م ةطريق ،كه در باال بيان شد يتغسل دادن م طريقة

ـدن  مذكور سه بار نشويد بلكه سراسر طريقة ه بميت را اگر كسي  ـار    يـت مب را فقـط يكب
  .گردد ميهم اداء  ، فرض بازشستشو بدهد

                                                 
  .گذشت باشد، چنانكه در سطر باال و اگر كسي مرده را با آب و صابون بشويد، اينكار نيز جايز مي   (١)
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 ريش ست،امرد  يتاگر م. يد، سرش را عطر بزنيدكه مرده را بر روي كفن گذاشت هنگامي  :5مسئله
ـافور    و هر دو  زانو هر ،دو كف دست هر ،بيني ،آنگاه پيشاني. را نيز عطر بماليدوي  ـايش را ك دو پ
  . }عطر بزنيديا {بماليد

ـرده  يا زنند  بعضي مردم، كفن مرده را نيز عطر مي ـوش م مـي   پنبه اي را عطر زده در گ
  . از آنچه شريعت بيان فرموده نبايد تجاوز كرد. باشد رسوم جاهالنه مياز گذارند، اينكار 

ـدنش  نقطع ك هايش را ، نه ناخننيدرا شانه نك يتموهاي م  :6مسئله ـاي ب را  يد و نه موي هيچ ج
  . بگذاريدهمان حالت ه ب ،ستههمه را به همانگونه اي كه  .بگيريد

صورت  اين غسل بدهد، در را يوموجود نيست تا  و هيچ مرد ديگريكرد  فوت اگر مردي  :۷مسئله
   .نيز باشد گرچه محرم او ،غسل بدهد را يو تاجز زنش براي هيچ زن ديگري جايز نيست 

 بر اما. دم بدهاين صورت زن ديگري او را تيم ت يا زن ندارد، درسموجود ني نيزو اگر زنش 

  .دستكش پوشيده او را تيمم بدهد بلكه ،بدن اين مرد مرده دست نزند

ـا كفـن     شوهر خود ه براي زن جايز است ك ،فوت كرداگر شوهر زني   :۸مسئله ـد ي را غسـل بده
   .بپوشاند

ست كه بدن زن را لمس كند نيدر اين صورت براي شوهرش جايز  ،فوت كرداگر زن  و
.باشد جايز مي از روي لباس،دست زدن به او البته ديدن او و . نديا دست بز

)١(   
                                                 

ح�م�ه�   الرزاق امام عبدگويند كه  بعضيها مي     (١) ٰ  ر� ح�م�ه�  در مصنَّف خود و امام بيهقي  اهللا� ت�ع�ا�� ٰ  ر� در    اهللا� ت�ع�ا��

ي� ر� كنند كه حضرت علي  روايت مي2/117: السنن خود فةكتاب معر ي� ر� بي بي فاطمة زهرا    ه� ع�نْ اهللا� ض� اهللا� ض�

  :كه دربارة اين روايت بايد گفت. ز وفات غسل دادرا بعد ا  اه� ع�نْ 

  . محل كالم است اين روايت، صحت اسناد :اوالً

ـه    فرضر ب :ثانياً صحت اسناد آن، محمل درست آن، مهيا كردن وسايل شستشو اسـت چنانك

ح�م�ه�  امام بيهقي. روايت ديگري بر آن داللت دارد ٰ  ر�   ←: كند خود در اين مورد روايت مي اهللا� ت�ع�ا��
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 ا قَ هَ نْ قَ  اهللاُ  ِ�َ ة رَ مَ اطِ فَ  نْ قَ 

َ
  ْت ال

َ
 يَ : عميٍس  ِت نْ اء بِ مَ سْ ِال

َ
 اء ِمَ سْ ا ا

َ
 فَ  ت� ا مِ اذ

ْ
 سِ اغ

ْ
 لِ 

َ
�  وَ  ِت نْ  ا ِ�َ...      

ي� ر� حضرت فاطمه  :ترجمه به اسماء بنت عميس فرمود كه اي اسماء، چون از دنيا كوچ   اه� ع�نْ اهللا� ض�

    8/494 :تاوي محموديهف. سل بدهكردم، تو مرا با كمك علي غ

ح�م�ه�   چنانكه حضرت حكيم االمت :ثالثاً ٰ  ر�   : فرمايد مي اهللا� ت�ع�ا��

، و
ً
وال د4ل � حالة الغسل فكيف  كون ا)توفاة اجنبية با)وت الزم ب# "ا و مس االجنبية حرام اتفاقا

   .ي9ک باالثر ا)حتمل

ـيه ميچون زن فوت شده به سبب مرگ، براي شوه ـيه  ر اجنب گردد و براي مرد، لمس زن اجنب

خاطر يك روايتي كه معناي ه بمي توان به اتفاق مسلمين حرام است، بنابرين چگونه اين اصول محكم را 

  .ست، ترك نموداچند احتمال داراي آن 

ي� ر� از سوئي ديگر، اينكار از خصوصيات حضرت علي و بي بي فاطمة زهرا  :رابعاً  مي  اه�م� نْ ع�   اهللا� ض�

ي� ر� حضرت علي  باشد و ـامي  اين حرمت لمس زن در به خود نيز قائل   ه� ع�نْ اهللا� ض� ـه  صورت بود، زيرا هنگ  ك

ي� ر� اهللا بن مسعود  بدع حضرت ي� ر�  بر او انكار نمودند، حضرت علي  ه� ع�نْ اهللا� ض� واب نگفت كه در ج   ه� ع�نْ اهللا� ض�

بر را به استدالل  هاهللا رسول خويش را دعوي نمود و حديثي ازاختصاص اينكار  اينكار جايز است بلكه

ي� ر� به آنجناب فرموده بودند كه فاطمه  هاختصاص پيش كرد كه رسول خدا اين همسر تو در   اه� ع�نْ   اهللا� ض�

  . دنيا و آخرت است

ي� ر� شود كه نكاح حضرت فاطمه و علي  از اينجا دانسته مي ـع�نْ   اهللا� ض� دو  ايـن  از خصوصيات  اه�م�

ي� ر� سبب اين خصوصيت براي حضرت علي ه بزرگوار بود و لذا ب جايز بود تا همسر دنيا و آخرت    ه� ع�ْنـاهللا� ض�

ي� ر� خود حضرت بي بي فاطمه    . را غسل بدهد  اه� ع�نْ اهللا� ض�

 قَ   
َ

 تَرَى :تارحد ا) رَ ِ;  ال
َ

ال
َ
Gِْ ثَبَتَْت الرEوَايَةُ فَهُوَ Bُْتَص� بِهِ، أ

َ
نK انَْن مَْسعُودٍ  وَل

َ
مKا اْق9َََض رMََِ اهللاُ أ

َ
 َقنْهُ ل

 ِPَِْجابَهُ بِقَو
َ
يْهِ بَِذلَِك أ

َ
مَا عَلِمَْت : عَل

َ
 اهللاِ  أ

َ
نK رَُسول

َ
  ه أ

َ
ِخرَةِ : قَال

ْ
ُُصوِصيKةَ  .إنK فَاِطمَةَ زَوَْجتُك ِ] اZ�غْيَا وَاآل

ْ
فَادcَEؤُهُ ̀ا

مَْذهَ 
ْ
نK ال

َ
 أ

َ
َوَازِ د4ٌَِل َ�

ْ
fاه .َب ِعنَْدهُمْ عََدمُ ا.    

    495و  494 /8: فتاوي محموديه و  3/85 :رد المختار  

   12 حديث 79/ 2: و امام دارقطني 571 حديث 1/206 :و اين حديث شريف را امام شافعي

  . به اسناد حسن روايت كرده اند  3/396: و امام بيهقي 43/ 2 :االولياء حليةنعيم در  و ابو

  .حياء التراث العربيإ چاپ دار  3/58: اشية رد المحتارح
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 مكروه و برايش ، زيرا اينكارمرده را غسل ندهد ،يا نفاس باشد ر حالت حيضهر زني كه د  :۹مسئله

  . ممنوع است

 اگر او و. ـدرا بشوي يتدارد، م يتبه م ترـزديكنقرابت كه  ياوندبهتر اينست كه آن خويش  :۱۰مسئله

  . درا غسل بده يتدار ديگري مو دين ، شخص پرهيزگاردنتوان

ـبي در م ،اگر غسل دهنده در وقت غسل دادن  :۱۱مسئله آشكار كسي ه ب ن راآمشاهده كرد،  يتعي
   .باشد د، زيرا اينكار ناجايز مينمايند و نه آن را ميان مردم پخش كن

 يايا سازنده  ه بودص، مثالً رقاادد مي نجامگناهي را ا اعلناً و آشكارمرده شخص آن البته اگر 
 زا ، تا مردمستآن عيب نزد ديگران جايز ا، در اين صورت اظهار داشتود و يا پيشة زنا آواز خوان ب

.اجتناب كنند و توبه نمايند هااينكار
)١(   

  

  

  

  

  غسل ميت ديگر لئبعضي مسا

�+�_�  

او را از آب بيرون كشيدند، غسل دادنش هنگامي كه بميرد،  و دوكسي در دريا غرق ش اگر :۱مسئله
 يفاك دادنشاز طرف غسل }غسل محسوب نمي شود و{غرق شدن او در آب. باشد فرض مي

   .فرض است »زندگان«د، زيرا غسل دادن مرده بر بو نخواهد

بدهند،  در آب حركتي ،ت غسل دادنه نيالبته اگر مغروق را در هنگام خارج كردن از آب ب
  . شود غسلش اداء مي

  دن ميتاگونة ديگري تر شود، غسل ده يت بگونه اگر بر مرده اي باران ببارد يا م به همين

                                                 
و اگر غسل دهنده عالمت خوبي را بر مرده مشاهده كرد، مثالً چهرة مرده نوراني و پر رونق گرديد،     (١)

   . در اين صورت مستحب است كه آن را نزد ديگران اظهار نمايد

  2/84: حاشية جديده و 1/901: شامي
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  . فرض خواهد بودهنوز هم 

  . كنند بدون غسل دفنش واگر سر انساني در جائي يافت شد، آن را غسل ندهند  :۲مسئله

باشد  چه همراه با سر ،الزم است آن يافت شود، غسل دادنبدن انساني اگر بيشتر از نصف 
  . يا بدون سر

د غسـل  ايـ همراه آن است، بسرش ر ، در اين صورت اگي باشدنصف بدن انسانفقط اگر 
  . اگر سرش مفقود است، غسل داده نشود و .داده شود

چه به همراه سر باشد يا بدون سر، در اين صورت غسـل   ،كمتر از نصف بدن باشد اگر و
  . دوشمي داده ن

   }.، بايد دفن گرددچه با غسل و چه بي غسل ،هاي باال در تمام صورت و{

آيا مسلمان بود يا كافر، در پيدا شد و از قراين معلوم نيست كه اگر جسد مرده اي در جائي  :۳سئلهم
١(االسالم رده را در داراين صورت اگر اين م(

اش  همچنين نماز جنازه بدهند و شيافته اند، بايد غسل 
  . بخوانند را

توان تشخيص ده باشد و نمي مخلوط ش}در جائي{كافران اگر اجساد مسلمانان با اجساد :۴مسئله
  . دهندبجساد را بايد غسل اداد كه كدام يك مسلمان است و كدام يك كافر، همة 

ـد غسل بايد كرده  اگر بتوان تشخيص داد، در اين صورت اجساد مسلمانان را جدا و . بدهن

  . اجساد كافران غسل داده نشود

و . او به همدينان او سپرده شود جسديرد، كافر باشد و بم يمسلمان ي از خويشاوندانكياگر  :5مسئله
د، نكن گرفتن مرده اش انكار مي ولي از ،اگر هيچ يك از همدينان او موجود نباشند، يا موجود باشند

ـنون،  كافر را غسل بدهد، اما نه  نعش آن ،در اين صورت آن مسلمان بنابر مجبوري به طريقة مس
ـ  كند پاكيعني نه او را وضو بدهد و نه سرش را  د، ـو نه كافور يا خوشبوي ديگري بر جسم او بمال

   .شويند بلكه او را چنان بشويد كه شي ناپاكي را مي

ـر   يابد، نميرا  يپاكحكم  ،كافر توسط اين شستنآن و بايد دانست كه جسم  ـابرين اگ  بن

  . نمازش صحيح نخواهد بود انه اش قرار دارد،نازة آن كافر بر شكه جنماز بخواند در حالي كسي 
  

                                                 
  11/90 :حاشية. االسالم در اينجا جائيست كه نفوس مسلمانان در آنجا بيشتر باشدمراد از دار    )١(
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�+ �_�  

  

آنكه در  شرط بهكشته هاي آنها را نبايد غسل داد،  اگر باغيان يا قطاع الطريق كشته شوند، :6مسئله
  )١( .جنگ كشته شده باشنداثناي 

طلب جسد او را }در دار االسالم{اگر همدينان او و. اگر مرتدي بميرد، نبايد او را غسل داد :۷مسئله
  . مي شودد، جسدش نيز به آنها داده نكنن

حاال بايد  در اين صورت ،ر گرديدآب ميس بعداًاگر ميت را به سبب نبودن آب تيمم دادند و  :۸مسئله
  . او را غسل بدهند

  

  

  

  

  

�+�_�  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ـاطع  . باغي آن شخصي را مي گويند كه در مقابل حكمران برحق مسلمان بغاوت كرده باشد   ) ١( و ق

  .طريق، راهزن را مي گويند
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  تكفين ميت مسائل

�+�_�  

اول پيراهن، دوم ازار، سوم سربند، چهارم چادر  :در پنج پارچه مستحب است »تكفين زن« :۱مسئله
.پنجم سينه بندو 

 )١(
  

       .طول ازار بايد از سر تا پا باشد  _ازار +

  . طول چادر يك گز درازتر از ازار باشد  _چادر +

  . طول آن از گردن تا پا باشد، ليكن يخن و آستين نداشته باشد  _پيراهن +

.طول آن سه گز باشد  _سربند +
)٢(  

باشد و عرضش آنقدر باشد كه بتوان آن را  هاي ميت طول آن از سينه تا ران  _سينه بند+
  . بست

  

�+ �_�  

  
ـادر و  يعني در يك ا ،اگر زني را در پنج پارچه كفن نكنند بلكه او را در سه پارچه  :۲مسئله زار، يك چ

  . باشد يك سربند، تكفين كنند، اينكار نيز جايز است و اين كفن نيز كافي مي

ـد، . زشت استتكفين زن در كمتر از سه پارچه مكروه و   البته اگر ناچاري و مجبوري باش

  . كمتر از آن نيز جايز خواهد بود

                                                 
    2/54 :ة جديدهحاشي. و چادر ،ازار، پيراهن :در سه پارچه مسنون است »مردان كفينت«    )١(

  . ملي متر مي باشد  8و  سانتيمتر 46، و برابر با و نيم اينچ18مساوي  »يك گز شرعي«    )٢(

    .شود سانتيمتر مي 140 گز برابر با  3 بنابرين 153/ 1 :فتاوي دارالعلوم ديوبند و 8/31: مسايل وضو
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   .استبهتر  تا ران آن ودنطويل ب اما ،اشد، اينهم صحيح استاگر سينه بند از سينه تا ناف دراز ب  :۳مسئله

خوشبو  بخور داده و امثال آن، سه يا پنج يا هفت بار عودنخست پارچه هاي كفن را با دود   :۴مسئله
  .بسازيد و سپس ميت را در آن تكفين كنيد

  

  

  

  _طريقة تكفين زن +

�+�_�  

ـد،   :5مسئله  طريقة تكفين زن اينست كه اوالً چادر را هموار كنيد، آنگاه ازار را بر روي آن پهـن كني

آنگاه پيراهن را بر روي آن هموار كنيد، سپس ميت را برداشته برآن بخوابانيد و او را نخست پيراهن 
ـد   ـرار بدهي يـك  . بپوشانيد و موهاي سر او را دو قسمت ساخته بر باالي پيراهن روي سينه اش ق

  . آن را بر جانب چپش يگرقسمت آن را بر سمت راستش و قسمت د

ـر  . وهايش بگذاريد، ولي نه آن را ببنديد و نه آن را بپيچانيدآنگاه سربند را بر سر و م سپس ازار را ب
ـيچانيد،  ـيچيد و آنگاه طرف راست آن را نخستاو بپ   .آنگاه سينه بند را بر او بپوشانيد .طرف چپ آن را بپ

ـا   . اول طرف چپ را بپيچيد و سپس طرف راسـت را . و آنگاه او را در چادر بپوشانيد ـر ب و در آخ
ـاز    تار ـول راه ب ـا در ط ي كفن را از جانب سر و پاي بسته كنيد و با رشتة تكه قسمت كمر او را نيز ببنديد ت

.نشود
)
 

١(   

                                                 
   : به اينگونه است كه »طريقة تكفين ميت مردو «    (١)

ـاده  ) چادر(فافه اوالً ل نهاده شود، سپس ازار باالي لفافه، سپس پيراهن باالي ازار، سپس ميت نه

چپ بر وي پيچيده شود، ه راست و سپس از راست به شود و پيراهن برآن پوشانيده شود، آنگاه ازار از چپ ب

ـا  دو طرف آن  آنگاه از راست بر وي پيچانيده شود و كفن بر هر ،از چپ) چادر(سپس لفافه  گره زده شود ت

  187ص :ميسرفقه . اينكه باز و پراگنده نگردد

مَ 
ْ
ِزَارُ عُم� فُقَم�َص ال

ْ
 عُم� يُبَْسَط عَلَيْهَا اإل

ً
فَافَةُ ُطوال

"
ْن تُبَْسَط الل

َ
يْفِي�ةُ تَكْفِِ( الر�ُجِل أ

َ
ِزَارِ مُقَم�ًصا عُم� وَ+

ْ
 اإل

َ
ي"ُت وَيُوَضعَ َ/

ِزَارُ مِ 
ْ

فَ فُعَْطَف اإل
"
فْمَِن كَذَلَِك عُم� الل

َ ْ
ِسهِ وََسائِرِ َجَسِدهِ عُم� فُعَْطَف مِْن قِبَِل ِشق"هِ األ

ْ
 رَأ

َ
/َ ِDَْي

َ ْ
وَ { افَةُ يُعَْطُف نَعْدَ ذَلِكَ ْن ِشق"هِ األ

  1/105:  ةالنير ةجوهرال  .}يشدّ 
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اگر سينه بند را بعد از بستن سربند و پيش از بستن ازار ببندند، اينكار نيز جايز است و اگر بعد   :6مسئله

  .باشد رست مياز همه در باالي همه پارچه هاي كفن بپوشانند، اينهم د

ـنش  فارع شديد، بگذاريد تا مردان او را برده بر او نماز جنازه بخوانند و  ين اوكفتچون از   :۷مسئله دف
   .كنند

باشد، ليكن چون كه اينكار هيچگاه اتفاق  اگر زنان نماز جنازه را بخوانند، اينكار نيز جايز مي  :۸مسئله
.ل دفن را در اينجا بيان نمي نمائيمئال نماز جنازه و مسئنمي افتد، بنابرين ما مسا

)
 

١(       

  

�+ �_�  

  

ـ  ـاي ديگري در داخـ ـا دعـگذاشتن عهدنامه يا شجرة پير خود ي  :۹مسئله ـر جـ  ـل كفـن ي  ايزـا قب

ـا  . نيست به همين صورت نوشتن كلمة شريف و غيره دعاي ديگري بر روي كفن يا سينة مرده ب
  . كافور يا رنگ جايز نمي باشد

.ستا جايز يا قبر كفن خود در داخل پير يكتبرُّچادر كعبة شريف يا  شتن پوشگذا البته
)٢(    

                                                 
   .د شدنخواهدرج داگانه اي تحت عنوان جبعد از چند صفحه يت ن ميدفتمسايل نماز جنازه و      )١(

ه�   امام بخاري     )٢( ح�م� ٰ  ر� هديه آوردند و رسول لباسي را  هبراي رسول اهللاباري  :كند روايت مي   اهللا� ت�ع�ا��

آن را به نيز  هخواست و رسول اهللا هيكي از صحابة كرام آن را از رسول اهللا. آن را پوشيدند هاهللا

گرفتي، در  هگفتند كه كار خوبي نكردي كه آن را از رسول اهللا ن صحابيآبه  ينساير. او عنايت فرمودند

خدا سوگند است كه ه ب: آن صحابي در جواب گفت. به آن ضرورت داشتندخود  هكه رسول اهللا حالي

   .باشد مخواستم تا كفن هخاطر پوشيدن نخواسته ام، بلكه آن را از رسول اهللاه آن را ب

      . ر همان لباس تكفين كردندآن صحابي را بعد از وفاتش د

ةً َجاءَِت اKjِKk :  َقنْهُ َقْن َسهٍْل رMََِ اهللاُ 
َ
نK امْرَأ

َ
تَْدرُوَن مَا الnُْدَةُ؟  هأ

َ
بnُِْدَةٍ مَنُْسوَجٍة، فِيهَا َحاِشيَتُهَا، أ

وا
ُ
 : قَال

َ
ُة، قَال

َ
مْل Kْت : الش

َ
ُسوَ : غَعَمْ، قَال

ْ
ك
َ
َخذَهَا اjِKkّ نََسْجتُهَا نِيَِدي فَِجئُْت ِأل

َ
هَا، فَأ

َ
ْهَا،  ه }

َ
ْنَا وَ{ِغKهَا  ُ|ْتَاًجا إ4ِ

َ
فََخرََج إ4ِ

 
َ

ٌن، فَقَال
َ
نَهَا فُال Kالقَوْمُ : إِزَارُهُ، فََحس 

َ
ْحَسنَهَا، قَال

َ
ُسنِيهَا، مَا أ

ْ
بَِسهَا اjِKk� : اك

َ
ْحَسنَْت، ل

َ
َهُ،  همَا أ

ْ
�

َ
ْهَا، عُمK َسأ

َ
ُ|ْتَاًجا إ4ِ

 يَ وَعَلِ 
َ
نKهُ ال

َ
 مَْت ك

َ
 وَاهللاِ : رُد�، قَال

E
� َسهٌْل إِ

َ
فَِ�، قَال

َ
وَن ك

ُ
ُهُ ِ�َك

ْ
�

َ
بََسهُ، إِغKمَا َسأ

ْ
ل
َ
ُهُ ِأل

ْ
�

َ
فَنَهُ : ، مَا َسأ

َ
  . فََ�نَْت ك
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  _وزاد و جنيننو دفن ن غسل و كفطريقة  +

�+�_�  

مطابق  مرد، او را نيز دنيا آمدنه رد يا فوراً بعد از بدنيا آمد و اندكي بعد مه كه زنده ب هر طفلي  :۱۰مسئله
و همچنين . پوشانيد و بر او نماز جنازه بخوانيد و آنگاه دفنش نمائيدطريقة باال غسل بدهيد و كفن ب

  . نامي نيز بر او بگذاريد

زندگي  دنيا آمدن هيچ عالمته وقت ب دنيا بيايد و دره و هر طفلي كه از شكم مادر مرده ب  :۱۱مسئله
، بلكه او را در پارچه اي طريقة مذكور در باال كفنش نكنيده بشوئيد، اما بنيز در او موجود نباشد، او را 

   .نهاده شودو همچنين بهتر است تا نامي نيز بر او . پيچيده دفنش نمائيد

و غيره اعضاي آن جنين شـكل  دهان و بيني  ،پا ،اگر زني حملش سقط شد، اگر دست  :۱۲مسئله
ـيچانيد و ح آن، نه آن را غسل بدهيد و نه كفن كنيد، بلكه است نگرفته اي در  فرهرا در پارچه اي بپ

  . نمائيد شدفنآن را در آن زمين كَنده 

و اگر بعضي از اعضاي آن جنين كامالً شكل گرفته است، در اين صورت حكم آن مانند 
بدهيد ليكن  يعني نامي بر او بگذاريد و غسلش. دنيا آمده باشده حكم طفلي است كه مرده از مادر ب

  . بپيچانيد و دفن كنيد حسب قاعده كفنش نكنيد، بلكه او را در پارچه اي

ـز   بود و در اين زمان طفل زنده بود و آنگاه مرد، خارج شده اگر تنها سر طفل   :۱۳مسئله حكـم او ني
  . دنيا آمده استه مانند حكم همان طفلي است كه مرده ب

پنداريم كه او زنده  البته اگر اكثر بدنش خارج شده بود و آنگاه مرد، در اين صورت چنين مي
  . آمده بود دنياه ب

ـ  ةاز طرف سر، اگر تا سينخروج در صورت }طفل اينست كهو مراد از اكثر {  دهزنـ ل طف

از طرف پاي، اگر تا نافش زنده بيرون آمد، خواهيم پنداشت كه اكثر  خروجبيرون بيايد، و در صورت 
  .دنيا آمده استه طفل زنده ب
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  _دختر نابالغن يكفتطريقة  +

�+�_�  

ـوغ {ولي نزديك به جوانينشده }بالغ{كه گرچه هنوز جوان وفات كند ترياگر دخ  :۱۴مسئله  }بل

  .باشد زن بالغ مسنون ميهمان پنج پارچه كفني است كه براي نيز كفن مسنون او  باشد، مي

صورت  او پوشانيدند، اين كفن بر پارچه يك نكردند بلكه فقط و اگر او را در پنج پارچه تكفين
  . نيز جايز مي باشد

اما آن احكام براي زن . ه اينكه احكام زن بالغ و دختر نزديك به بلوغ يكسان استخالص
  . ابيستحبا ،باشند و براي دختر قريب به بلوغ بالغه تاكيدي مي

ـرد، در   اتـوف اشدقريب بلوغ هم نرسيده بكه حتي هنوز دختري بسيار كمسال اگر و   :15مسئله ك
  . در پنج پارچه تكفين كنندبهتر اينست تا او را نيز نيز اين صورت 

و اگر او را در دو پارچه يعني يك ازار و يك چادر نيز تكفين نمايند، اين صورت نيز صحيح 
  . و جايز است

  

  

  

  _پسر يا مرد نغسل و تكفيطريقة  +

�+�_�  

ـد و  زنان مبجور شدند او را غسل }به سبب نبودن مردي{اگر پسري وفات كرد و :16مسئله بدهن
   .ل غسل دادن گذشتئ، در اين صورت او را به همان ترتيبي غسل بدهند كه در مساكفن بپوشانند

  . گذشتقبالً و طريقة كفن پوشانيدن وي نيز همان است كه 

ـه    ـرد س تنها فرق بين كفن زنان و مردان اينست كه كفن زن پنج پارچه است و كفن م
  . پارچه؛ يكي چادر، دوم ازار و سوم پيراهن
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د را در دو پارچه يعني چادر و ازار تكفين كنند و پيراهن بر او نپوشانند، اينكار نيز جايز اگر مر  :۱۷مسئله

ـه در  . اما تكفين مرد در كمتر از دو پارچه مكروه مي باشد. كافي خواهد بود همدو پارچه . ستا البت
  . صورت ناچاري يا مجبوري، مكروه نخواهد بود

  
�+ �_�  

  
 كفن فقط همان. ازه يعني بر تخت مي اندازند، شامل كفن نيستكه بر روي جنچادري   :۱۸مسئله

  . است كه در باال بيان كرديم

ـه  . انسان در هر شهري كه بميرد، او را در همان شهر كفن و دفن كنند  :۱۹مسئله انتقال او از آنجا ب
  . شهر ديگري خوب نيست

ـله دارد،  يك محل فوتشبرند از  كه او را به آنجا مي يالبته اگر محل ديگر ي دو ميل فاص
.انتقال او به آنجا عيبي ندارد
)١(

  

  

  

  

  

  تكفين ميت ديگر لئبعضي مسا

�+�_�  

 ، در اين صورت پوشانيدنشود پيدااگر عضوي از اعضاي انسان يا نصف بدنش بدون سر  :۱مسئله
  . ارچه اي كافي خواهد بوددر پآن 

سر  پيدا شد، گرچهتر از نصف بدنش به همراه نصف بدن موجود بود، يا بيشسر او البته اگر 
  . مسنون پوشانيدبايد آن را در كفن  د،اشاو مفقود ب

                                                 
    2/56: جديده ةحاشي .الش به شهر ديگري عيبي نخواهد داشتاي پيدا شود، انتق البته اگر مجبوري    (١)
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باشد، در بر او نكفن  اگر قبر انساني باز شود يا جسدش به نحو ديگري از قبر خارج گردد و :۲مسئله

ـد  كه جسد خراب نشده  شرطيه البته ب ،اين صورت بايد او را كفن مسنون پوشانيد ـده  باش و نكفي
  . باشد

ضرورتي  كافي خواهد بود و اي دن آن در پارچهانيچپي صورت اين كفيده بود، در سداگر ج و
  . به كفن مسنون نمي باشد

  

  

  

  

  

  

  

�+�_�  
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  ل  نماز جنازهئمسا

�+�_�  

  . است يتبراي منماز جنازه در حقيقت دعاء خواستن از ارحم الرحمين 

 البته يك. باشد طي است كه در ساير نمازها ميوهمان شر »ب نماز جنازهوشرايط وج« :۱مسئله

 يو ،داشـ نب اهآگ ميتاز مرگ كسي  اگر. استميت آن مرگ  بر آگاه بودنآن و  دشرط بيشتر دار
  . نخواهد بود الزمو  معذور محسوب شده نماز جنازه بر او واجب

  :ددارط وسم شرصحت نماز جنازه، دو ق  :۲مسئله

   

  

  

  _شروط قسم اول +

�+�_�  

  .عورت، استقبال قبله، نيت هارت، سترط ، يعنيشود ذاران ميزگكه مربوط نما آن شروطي    

 }فوت{رفتن دست خوف از هنگام بنابرين، »نيست شرط جنازه وقت در نماز« چون البته    

  . باشد جايز مي تيمم ،نماز جنازه

وضو  كه اگر براي وضو است خوف دارد كه بي يخوانند و شخص اي را مي مثالً نماز جنازه    
ـاز    تيممتا اين صورت براي اين شخص جايز است نماز به پايان خواهد رسيد، در  د،برو ـوده نم نم

آنها جايز خاطر ه ب تيممها، كه اگرچه خوف ختم وقت نيز برود، خالف ساير نماز هب. جنازه را بخواند
  . نمي باشد

صـحت   براي. خوانند يم خود}كفش{هاي نماز جنازه را همراه با بوت هها امروز بعضي :۳مسئله
   .دهاي آنها پاك باش بوت الزم است كه جاي ايستاده شدن آنها در هنگام نماز و همچنيننماز آنها 
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ـتاده   هاي خود را از پا بيرون كشيده بر باالي بوت كسي بوت اگر ـود ها ايس ن ـ، در ايـ ش
  . ها شرط خواهد بود فقط پاك بودن بوت ورتـص

 در صورت ناپاك بودن بوتايشان بسياري از مردم متوجه اين امر نمي باشند و نتيجتاً نماز 

  .نمي باشدصحيح ها 

   

  

  

  _شروط قسم دوم +

�+�_�  

  .سته شرطآنها شش  و ،باشد كه مربوط ميت مياست  يطوآن شر

   

  

  _شرط اول +

�+�_�  

مسلمان  نماز جنازة. نيست حيد صحبنابرين نماز جنازة كافر و مرت .»مسلمان بودن ميت«
حق بغاوت كنند  ركه خالف حاكم ب كساني صحيح است، جز آن ،گرچه فاسق يا بدعتي نيز باشد

و . حق كشته شده باشند كه در حالت جنگ با حاكم بر شرطيه بنمايند، }راهزني{يا قطع طريق
  . شود اگر بعد از ختم جنگ يا به مرگ طبيعي بميرند، نماز جنازة آنها خوانده مي

قتل برسد، نماز ه كه پدر يا مادر خود را كشته باشد و در سزاي آن ب كسي ،به همين ترتيب
  . بر اين اشخاص خوانده نمي شود زجراًنماز جنازه . شود جنازه اش نيز خوانده نمي

  . است درست ونماز جنازة اخواندن خودكشي كرده باشد،  كسي هرصحيح اين است كه 

در {شود و مسلمان باشد، آن طفل نيز مسلمان دانسته مي، طفل نابالغوالدين اگر يكي از  :۴مسئله
  . شدخواهد خوانده  ه اشجناز نماز }آن طفل فوتصورت 

اگر طفلي از مادر مرده پس  .بميردآنگاه و  بيايددنيا ه كسي است كه زنده ب »ميت«ز مراد ا :5مسئله
  . دنيا آمد، نماز جنازه بر او خوانده نمي شوده ب
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  _شرط دوم +

�+�_�  

»ت از نجاست حقيقيپاك بودن بدن و كفن ميكميهه و ح«.   

كند،  آلودهشود و بدن او را خارج  شاگر نجاست حقيقي از بدن ،البته بعد از غسل دادن ميت
  . صحيح خواهد بود نازه بر اوج ازنمحرجي ندارد، حالت اين 

امكان  عدم صورت در يا ويعني او را غسل نداده اند،  ،اگر ميت از نجاست حكمي پاك نباشد :6مسئله
  . نداده اند، خواندن نماز جنازه بر او جايز نيست تيمماو را  ،غسل

ـيمم مثالً او را بدون غسل و بدون  ،او حاال غير ممكن باشد البته اگر پاك شدن فـن  د ت
ـر    همكرده اند و بر قبر خاك  انداخته اند، در اين صورت خواندن نماز جنازه اش در همين حالـت ب

  . ستاقبرش جايز 

تند كردند و بعداً دانس دفنش ند ونماز جنازه خواندبر او  ميتي، دادن تيممدون غسل يا بگر ا
، زيرا نماز قبلي و را غسل نداده بودند، در اين صورت مجدداً بر قبرش نماز جنازه اش را بخواننده اك

نبوده است، و چونكه غسل دادنش حاال ممكن نيست، لهذا نماز جنازه اش اكنون صحيح  صحيح
  . خواهد بود

از مصورت اكنون ن دفن كردند، در اين اشاگر ميت مسلماني را بدون خواندن نماز جنازه  :7مسئله
رفت  كه گمان مي و هنگامي. كه جسدش سالم باشد قبرش بخوانند، البته تا وقتيجنازه اش را بر 

  . كيده است، در اين صورت بر او نماز جنازه نخوانندتركه اكنون جسدش خراب شده و 

. كند دفن فرق مي محلبه نظر كد، تر مدتي كه جسد در آن خراب شده ميطول زمان 

را  مدت آن البته بعضي از علماء. باشد ين تعيين آن غير ممكن است و همين قول صحيح ميبنابر
  . سه روز و بعضي ده روز و بعضي ديگر يك ماه بيان كرده اند

  . كه ميت را بر آن نهاده اند شرط نيست پاك بودن جائي :۸مسئله

ـر   و آنگاه {وي چهارپائي يا تخت پاك قرار داشته باشداگر ميت بر ر چهارپائي يا تخـت ب
و يا اينكه ميت را بدون چهارپائي يا  ،دنيا اينكه چهارپائي وتخت ناپاك باش}روي زمين ناپاك باشد
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بعضي ايشان پاكي آنجا  .تخت فقط بر روي زمين ناپاك بنهند، علماء در اين صورت اختالف دارند
و پاكي مكان ميت نزد بعضي . بودين نماز جنازه نزد ايشان صحيح نخواهد بردانند و بنا را شرط مي

  . بود خواهد نماز جنازه صحيحايشان شرط نيست، بنابرين 

  

  

  _شرط سوم +

�+�_�  

   .»هاي جسم ميت كه پوشانيدن آن واجب است پوشيده بودن آن قسمت«

  .نمي باشد ، نماز جنازه بر او صحيحتماماً برهنه باشد اگر ميت ينربناب

   

  

  _شرط چهارم +

�+�_�  

   .»وتر بودن ميت از نمازگذارانجل«

  .نخواهد بود نماز جنازه صحيح گذاران باشد،بنابرين اگر ميت در پشت سر نماز

   

  

  _شرط پنجم +

�+�_�  

كه ميت را  بر روي زمين قرار داشتن ميت بر روي زمين، و يا قرار داشتن آن چيزي«

   .»بر باالي آن نهاده اند

يا ميت بر پشت حيواني  ،كنند هاي خود حمل مي ي دستبنابرين اگر مردم ميت را بر رو
  . صحيح نمي باشدجنازه نماز  قرار دارد، }كه حيوانش هنوز بر آن بسته است{ايارابه يا بر باالي 
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  _شرط ششم +

�+�_�  

   .»موجود بودن ميت«

  )١(.يستاز جنازه صحيح نماگر ميت موجود نباشد، ن

                                                 
  _عدم جواز نماز جنازة غائبانه + (١)

�+�_�  

ه�  در طول زندگي مبارك خويش جز بر نجاشي هزيرا رسول اهللا ح�م� ٰ  ر� بر هيچ كـس     اهللا� ت�ع�ا��
  . بانه نخواندندئديگري نماز غا

ـرت بئنماز غاچنانكه در روايات صحيح واردست، و  ـ  هانة آنحض ـز  ر نجاشـي  ب زات معجـ ز اني

ـتگان گذشـت،  در هبا آنكه نجاشي در حبش. باشد مي هآنحضرت ـدا   فرش ـازة او را در خ ـروي  جن  پيش

ي� ر� و در مقابل ديدگان صحابة كرام  هآنحضرت ـنْ اهللا� ض� چنانچه در حديث صحيح  ساختند حاضر  �� ع�

    :مرويست

  َقْن ِعمْرَاَن بِْن ُحَصْ�ٍ 
َ

نَا رَُسوُل اهللاِ : قَال
َ
غْبَأ

َ
ن� ه  أ

َ
َ فَقُومُوا فََصل� أ َخاُكمْ ا(�َجاِ'� تُوُ%$

َ
وا عَلَيْهِ فَقَامَ أ

 اهللا
ُ

ن� َجنَازَتَهُ نَْ�َ يَ  ه رَُسول
َ
 أ

�
 فَُظن�وَن إِال

َ
رْبَعًا وَهُمْ ال

َ
َ أ �>

َ
فَهُ وَ?

ْ
   .يهِ دَ وََصف�وا َخل

 وَ 
َ
  وَ  هُ لفَ ا خَ ينَ ل� َص فَ : هِ يحِ حِ  َص ة Cِ انَ وَ  عَ ِب ِال

َ
E ُن  

َ
 ! اِ رَ نَ ال

�
  .انَ دامَ قُ  ةَ ازَ اFنَ  ن�  اَ ال

ي� ر�   از حضرت عمران بن حصين :ترجمه نْ اهللا� ض� ـدا    ه� ع� ـد  هروايت است كه رسول خ   :فرمودن
   .برادر شما نجاشي وفات كرده است، برخيزيد بر او نماز بخوانيد

ي� ر� ايستادند و صحابة كرام  هآنگاه رسول خدا ـنْ اهللا� ض� ند و ت صف بسـتدر پشت آنحضر �� ع�
ـازة نجاشـي در    نمي پنصحابه جز اين  كه دند در حاليء كرادانماز جنازه را  هرسول اهللا ـه جن داشتند ك

   .قرار دارد هپيشروي آنحضرت

نماز جنازة نجاشـي را   هو ما پشت رسول خدا: وارد استابي عوانه چنين صحيح و در حديث 
  . مي ديديم نازة او را در پيشروي خويشجكه  خوانديم در حالي

     3102 حديث :و صحيح ابن حبان 286تا  8/283: اعالء السنن
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  _ فرایض نماز جنازه +

�+�_�  

   .چيز فرض است در نماز جنازه دو :۹مسئله

  )١(.باشد هر تكبير جانشين يك ركعت نماز مي. چهار بار اهللا اكبر گفتن  _۱+

فرض  نمازها ساير ه درچنانك}ايستادن{امقي. ه را خواندنزقيام يعني ايستاده نماز جنا  _۲+
  . يستباشد و ترك قيام بدون عذر جايز ن است، در نماز جنازه نيز فرض مي

  . ل نماز گذشته استئدر مساقبالً مسائل عذر 

  . ركوع و سجده و قعده وجود ندارد ،در نماز جنازه :۱۰مسئله

  

  

  

  _سنت های نماز جنازه +

�+�_�  

   :ر نماز جنازه سه چيز مسنون استد :۱۱مسئله

   .أ حمد و ستايش خداوند  _۱+

   .هكريم درود فرستادن بر نبي  _۲+

  . اي ميتدعا خواستن بر  _۳+

فرض اداء  ، بنابرين اگر يك نفر نماز جنازه را بخوانداعت در نماز جنازه شرط نمي باشدجم
  . ، مرد باشد يا زن بالغ باشد يا نابالغگذارگردد، چه اين يك نفر نماز مي

                                                 
باشد،  يعني به همانگونه كه هر ركعت در نماز ضروري است، هر تكبير در نماز جنازه ضروري مي    )١(

  . زيرا اركان اين نماز، همين تكبيرها و قيام هست

                11/52: حاشية جديده



+599_ 

 رايب ستا ائيدع جنازه زيرا نماز ،باشد ميجماعت وجود ضرورت بيشتري به در اينجا البته  :۱۲مسئله

 عجيبي خاصيت زيچي خاطر هب الهيخواستن ايشان از بارگاه  دعا ده، و جمع شدن چند مسلمان ومر

     )١(.در قبوليت دعا و نزول رحمت دارد

  

  

  

  _ طريقة مسنون نماز جنازه +

�+�_�  

ان گذارنماز يرو يشه به اينگونه است كه ميت را پزمستحب نماز جنا طريقة مسنون و :۱۳مسئله
   :دنچنين نيت ك ر كسه بايستد و ة ميتم در مقابل سينبگذراند و اما

  ُت يْ وَ نَ 
َ
  نْ ا

ُ
  َص H$ َص ا

َ
َ  ةَ ال

ْ
Fعَ يَ  ِهللاِ  ةِ ازَ نَ ا 

َ
Jدُ ا  Kَ 

$
 ءً ل

ْ
  . ِت ي$ مَ ل

                                                 
   :فرمايند مي هنبي كريم     )١(

 ُشف$عُ _   �+
�

ُ، إِال
َ

P هُمْ يَْشفَعُوَن
�
Tُ ،ًمُْسلِِمَ� فَبْلُغُوَن مِائَة

ْ
م�ةٌ مَِن ال

ُ
  .وا فِيهِ مَا مِْن مَي$ٍت تَُص]$ عَلَيْهِ أ

ر ميتي نماز اگر گروهي از مسلمانان كه بالغ بر صد تن شود، ب: فرمايند مي هرسول خدا :ترجمه

  . براي بخشش او شفاعت نمايند، خداوند شفاعت ايشان را مي پذيردكدام  بخوانند و هر

  1964: و نسائي 924 :و ترمذي1576: مسلم

   226: طحاوي و مشكل اآلثار 2575حديث  1/359 :و جمع الفوائد

  ...و غيره  4/30 :كبري بيهقي و سنن 22997 و 13303: و مسند احمد

   :فرمايند مي هدر حديث ديگري رسول اهللا

  :هُ عَ فَ رَ  اٍس ب� قَ  ابنُ _     �+
�

وَن بِاهللاِ َشيْئًا، إِال
ُ
 يُْ_ِ?

َ
، ال

ً
رْبَعُوَن رَُجال

َ
 َجنَازَتِهِ أ

َ
aَ ُمَا مِْن رَُجٍل مُْسلٍِم فَمُوُت، فَيَقُوم

   .َشف�عَهُمُ اُهللا فِيهِ 
ي� ر� اهللا بن عباس  از حضرت عبد :ترجمه نْ  اهللا� ض� : فرمودند هل خداروايت است كه رسو  اه�م� ع�

ـ {مان نماز جنازه اش را بخوانندهر مسلماني كه بميرد و چهل مسل ـرت و ب ـد  رايش مغف  أهللا ا}بخواهن

    .شفاعت ايشان را دربارة او خواهد پذيرفت
   8947: و ابو داود 232: و مشكل اآلثار طحاوي 1577: شريف مسلم
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ـراي    ه ه را خاص براي رضاي خدا و بيعني نيت كردم تا نماز جناز ـا ب ـاطر دع ميـت  ايـن  خ
  . مبخوان

ـار  نمايد و  اي خود بلنده از تا گوشنيت، هر دو دست خود را مانند نماز بعد  ْ ا� يكب   هللا�  ا�ْكـري�

� دست خود را مانند ساير نمازها ببندد و سپس  گفته هر دو � بْح�ان�ك� ا�لل�ٰ�� ـاز   . را تا آخر بخواند    س� ـاه ب آنگ
ْ ا� يكبار     .باال ننمايدها  تا گوشدستها را  ، اما اين باربگويد  هللا�  ا�كْري�

 مي كه در نماز داينست كه همان درود شريف را بخوانخواند و بهتر سپس درود شريف را ب

ْ ا� آنگاه باز يكبار . خواند ـد از ايـن    و ،باال ننمايدها  تا گوشها را  بگويد، و اين بار نيز دست  هللا�  ا�ْكـري� بع
  . تكبير براي ميت دعا بخواهد

  : خواندرا باگر ميت بالغ باشد، چه مرد و چه زن، اين دعا 

�  ا�   � �  ْر ف� اْغ  لل�ٰ�� د� اش�  ا و� ن� ت� ي�� م�  ا و� ن� ي�� ح� ل �  ا�      .اان� ث� نْ ا�  و�   ان� ر� ك� ذ�  ا و� ن� ْزي� ب� ك� ن�ا و� ْزي� غ� ص�  ا و� ن� ب� ا
	 غ�  ا و� ن� ه� � ـ��  لل�ٰ

� م�    ه� يۡت� ي� حْ ا�   ْن م�  � ع�   ْحي�ه� ا� ف�  ا ن� �
ْ

� م�   ف��يۡت�ه� و� ت�  ْن م�  و�  م� ال� ْس  اال �ه� و� ت� ا ف� ن� � ع�   ف� �
ْ

.ان� م� يْ  اال
 )١(  

   :اين دعا نيز وارد است ،و در بعضي احاديث شريف

مَاءِ 
ْ
هُ بِال

ْ
عْ ُمْدَخلَهُ، وَاغِْسل ُ، وَوَس$

َ
Pرِمْ نُُز

ْ
ك
َ
ُ وَارjَْْهُ وKََفِهِ وَاْقُف َقنْهُ، وَأ

َ
P ْاغْفِر �َ<َدِ، وَغَق$هِ  اللهُم

ْ
ِج وَال

ْ
�لmوَا

 �ََطايَا كَمَا غَق
ْ
pهْلِهِ وَزَوْجً مَِن ا

َ
 َخqًْا مِْن أ

ً
هْال

َ
ُ دَارًا َخqًْا مِْن دَارِهِ، وَأ

ْ
Pبِْد

َ
�نَِس، وَأuنْيََض مَِن ا

َ ْ
�وَْب األmًا مِْن يَْت اqْا َخ

قَْ<ِ 
ْ
ِعْذهُ مِْن عََذاِب ال

َ
َن�ةَ وَأ

ْ
Fهُ ا

ْ
دِْخل

َ
وْ مِْن عََذاِب ا(�ارِ  زَوِْجهِ، وَأ

َ
.أ

 )٢(   

ه�   دعا را يكجا بخواند بهتر خواهد بود، بلكه عالمه شامي دو كسي هر گرو ا ح�م� ٰ  ر� در    اهللا� ت�ع�ا��
نموده است درجحيث يك دعا ه دو را يكجا ب تار هرحالم رد .  

� در احاديث شريف وارد گرديده است و فقهاي ما نيز جز اين دو  يدعاهاي ديگر حم��� اهللا�  ر�

 ٰ   خابــتار است انــت، مخكدام آنها را كه كس بخواهد هر .قل فرموده اندآنها را در كتب خود ن  ت�ع�ا��

                                                 
را و حاضر ما را و غايب ما را و خُرد ما را و بزرگ ما را و يامرز زندة ما را و مردة ما ـب!   خدايا: ترجمه     (١)

   .ارما مرد ما را و زن 

ار، و هركسي را از ميان ما ميداري، او را بر اسالم زنده نگهد از ميان ما زنده نگه هركسي را! خدايا 

  .ميراني، او را بر حالت ايمان بميرانمي 

  2276 حديث: مسلم شريف     (٢)
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  )١(.دكن

   :اگر ميت پسر نابالغ باشد، اين دعا را بخواند و

 
َ
 عَ اجْ  م� هُ لل� ا

ْ
َ ل

َ
 وَ رُ ـا فُ هُ (

ً
 عَ اجْ طا

ْ
َ  هُ ل

َ
) 

َ
 وَ جْ ا ا

ً
 وَ خْ ذُ  را

ً
 عَ اجْ را

ْ
َ  هُ ل

َ
 وَ افِ ا شَ (

ً
 ف� ـشَ مُ  عا

ً
   )٢( .عا

 « ةكلم ورت نيز همين دعا را بخواند، اما فقطختر نابالغ بود، در اين صر ميت دو اگ
ْ
 »هُ ـوَاْجَعل

 عَ اجْ وَ «را مبدل به 
ْ
 وَ افِ شَ « بگرداند و »اهَ ل

ً
 ف� شَ مُ  عا

ً
   .بسازد »ةً عَ ف� شَ مُ  و�  ةً عَ افِ شَ «را مبدل به  »عا

ْ ا� باز يكبار  ،كه دعا را خواند هنگامي ها را بلند ننمايد  رتبه نيز دستبگويد و در اين م  هللا�  ا�كْري�
  . ، سالم بگرداندگرداند و بعد از اين تكبير به همانگونه كه در ساير نمازها سالم مي

  . التحيات و قرائت قرآن مجيد و غيره در اين نماز وجود ندارد خواندن

  
�+ �_�  

  
اينست كه امام تكبيرها ها فقط آنتفاوت بين . مقتدي يكسان است ه براي امام وزنماز جنا    :۱۴مسئله

  . گويد و مقتديان با آواز آهسته و سالم را به آواز بلند مي

   .خواند و هم امام هم مقتدي با صداي آهسته مي ،درود و دعا را ،ه يعني ثناءماندقياب

   .زندبسارا سه صف گذاران نمازدر نماز جنازه مستحب اينست كه  :15ئلهسم

  صف پشت او در در سه نفر ه ودگردي امامدند، يكي از آنها هم بو گذارنماز رفحتي اگر هفت ن

                                                 

�  ا�  ياد نداشت، در اين صورت خواندنه ي دعاي منقول نماز جناره را باگر كس    )١( � ـْوم�ن�ْرت�  لل�ٰ��    اْغف�ْر ل�لْم�

م�ْوم�ن�ات� 
ْ
ال   . برايش كافي خواهد بود   و�

و اگر اينقدر را نتوانست بخواند و فقط بر گفتن چهار تكبير اكتفاء كرد، نمازش بازهم صحيح خواهد 

  . بلكه مسنون است و درود شريف نيز نه فرض بلكه مسنون استبود، زيرا دعاء نه فرض 

  .مسائل متفرقة جنازه  7يد به مسئلة نرجوع ك
ـر و    بگردان او را براي ما مزدي كه پيشاپيش داده مي! اي خدايا     )٢( ـا اج ـراي م  شود و بگردان او را ب

  .ذير شدها شفاعت كننده و شفاعت پو بگردان او را براي م) در آخرت(ذخيره اي 
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   )١( .سوم در صفيك نفر در صف دوم و دو نفر  ،اول ايستاده شوند

  

  

  

  _ نماز جنازه فسدات و مكروهاتم  +

�+�_�  

تفاوت فقط . سازد ه را نيز فاسد مي، نماز جنازگرداند ها را فاسد ميكه ساير نماز چيزي هر  :16مسئله
ـر  يعنـي  {اتذاو همچنين مح ،ه نمي شكندهه از خندة قهقزت كه وضو در نماز جنااين اس در براب

  . فسد نماز نمي باشدمنماز جنازه،  زن در}مردان ايستادنِ

)٢(عيد پنجگانه يا جمعه و كه براي نمازهاي مسجدي ه درزاداي نماز جنا  :۱۷مسئله
 است  ساخته شده 

ـاز  شتهدر داخل مسجد بگذارند يا در خارج مسجد گذا ه رازباشد، چه جنا مكروه تحريمي مي  و نم

  . گذاران در داخل مسجد باشند

ـروه   ،شدهه ساخته زجنا كه مخصوص براي نماز گاهييه در آن جازالبته اداي نماز جنا مك
  . نمي باشد

                                                 
  : فرموده اند هاهللازيرا رسول      )١(

� ن َص مَ _    �+H َع  
َ
 قَ ـفَ  وٍف فُ ُص  ةُ ـالثَ ثَ  يهِ ل

َ
  .َب وجَ د ا

  : فرمودند هرسول خدا :ترجمه

  . خواهد شد بخشوده مسلماني كه سه صف مسلمانان بر او نماز بخوانندميت هر 

   949حديث : ترمذي شريف

   .داود و مسند احمد و سنن ابن ماجه نيز تخريج گرديده استهمچنين در ابو اين حديث شريف و 

    2567تحت حديث  1/359: حاشية جمع الفوائد
� اهللا� ت�ع�ا��  ءفقها      )٢( حم��� ها آن را در حكـم   بعضي. دارند قَولدربارة نماز جنازه در مسجد عيدگاه دو    ر�

حكم مسجد نمي دانند، نماز جنازه در مسـجد  ه ن را بكه آ ، و آنانيدانند يمها ن دانند، و بعضي مسجد مي
   .گويند جايز مي  عيدگاه را

   11/94: حاشية جديده
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   .مكروه است ،بيشتر شودنمازگذاران آنكه اطر خه زه بدر اداي نماز جنا طوالنيتاخير   :۱۸مسئله

نماز خوان عذري  در صورتي كهه در حالت نشسته يا سواره جايز نيست، زخواندن نماز جنا :۱۹مسئله
  . نداشته باشد

  

  

  

  _ نماز جنازه طريقة صف بستن در +

�+�_�  

كدام را جداگانه  ة هرزناجه در يك وقت جمع شدند، بهتر اينست كه نماز اگر چندين جناز :۲۰مسئله
  . جايز استاين نيز  ،يك نماز خوانده شودة آنها فقط هم اگر براي و. بخوانند

 و بهترين شكل آن اين .همة جنازه ها را در يك صف قرار بدهند، نبايست و در آن هنگام
ر را در پشت آن در يك رديف ديگ ة ديگر را در پشت آن و جنازةجناز ،ست كه يك جنازه را نهادها

 راره به طرف ديگر قيك طرف و پاهاي هم بهآنها در پيشروي امام طوري قرار دهند كه سر همة 

ـنون    م قرار خواهد گرفت كهادر مقابل ام سينة همة جنازه هادر اين صورت زيرا . دگير ـة مس طريق
  }:به شكل ذيل{ .باشد ين بهتر ميبرابنو  است
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ترتيبـي   ا بهه هزجناورند، در اين صورت دسته جمعي بيارا اطفال  زنان و ،مردان زةاگر جنا :۲۱مسئله
و  پسران رازة سپس جنا ،ة مردان را نزديك امام قرار دهندنخست جناز در صف قرار داده شوند كه

  }:به شكل ذيل{ .بالغ را ة دختران نازنگاه جناآزنان بالغ و  ةسپس جنار

  

  
  

  

  

  

  _ برسد نماز جنازهكسي كه ديربه  +

�+�_�  

ـود، و  تعدادي ازامام ، كه رسيدكسي در چنان وقتي به نماز جنازه  اگر :۲۲مسئله  يتكبيرها را گفته ب
نبايد مانند ساير  رسيدن،به محض لذا . رود مسبوق به شمار مي ،در مورد اين تكبيرهاي فوت شده

ـر   بلكه منتظر باشد تا امام تكبير بگويد و ،نمازها تكبير تحريمه گفته شامل نماز شود چون امام تكبي
و سر . تكبير تحريمه خواهد بود ،ير بگويد و اين تكبيرش در حق ويآنگاه به همراه امام تكب ،گفت

 همچنين. اش را اداء كند آنگاه اين شخص تكبيرهاي فوت شده ،كه امام سالم داد انجام هنگامي

  . ضرورتي به خواندن چيزي در بين اين تكبيرها ندارد

  شخص اين بود، گفته نيز را چهارم تكبير كه امام رسيد هجناز نماز به چنان وقتي در كسي اگر و
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 ،ش از سالم دادن امامپي و بر او الزم است تا فوراً تكبير گفته ،اين تكبير مسبوق نمي باشد مورددر 
و ضرورتي به {شريك نماز شود و بعد از آنكه امام سالم داد، تكبيرهاي فوت شدة خود را اعاده كند

   }.غيره ندارد و درود و ءخواندن ثنا

كسي در وقت تكبير تحريمه يعني تكبير اول يا در هنگام تكبير ديگري موجود بود و  اگر :۲۳مسئله
و ا، ه بودت ديگري در نماز شريك نشدبراي شركت در نماز نيز آماده بود، ولي به سبب تنبلي يا علّ

ر وقت بايد فوراً تكبير گفته شامل نماز شود، و منتظر تكبير ديگر امام نگردد، و اعادة تكبيري كه او د
ـر ديگـ   به شرطي ،نيست بر دوشش الزم ،نبود شامل جماعتآن  را  يركه قبل از آنكه امام تكبي

  . و آن تكبير را اداء نمايد، ابگويد

ـاي ك هنگامي}يعني مسبوق{و فوت شدها ازچند تكبير نماز جنازه كه  كسي :۲۴مسئله  ه تكبيره

جنازه را و دير شده وقت ر دعا را بخواند، كند، اگر خوف داشته باشد كه اگ داء مياخود را  ةفوت شد
  .را ترك كند ءدعا در اين صورتد داشت، نخواه از پيشرويش بر

  .باشد ها ميش مانند احكام الحق در ساير نمازكسي در نماز جنازه الحق گردد، احكام اگر :25مسئله

  

  

  

  _ است نماز جنازهچه كسي مستحق امامت  +

�+�_�  

ـوي و   مه بيشتر از هزنماز جنا حكمرواي وقت در :26مسئله ـه در تق ه استحقاق امامت را دارد، گرچ
  . موجود باشند نجانيز آاشخاص بهتر از او  ،پرهيزگاري

 گرچه ،ستااو مستحق امامت }نائب{صورت جانشين ، در اينبوداگر حاكم وقت موجود ن
  . تر و پرهيزگارتر از او در آنجا موجود باشد اشخاص متقي

   .در اين صورت قاضي شهر مستحق امامت است ،بودموجود ننيز اگر نائب حاكم 

   .باشد ، در اين صورت نائب او مستحق امامت ميبوداو نيز موجود نو اگر 

 لكهب يستن جائز بدون اجازت آنها ديگري شخص ساختن ، اماماين اشخاصدر موجوديت 
  . مي باشدامام ساختن ايشان واجب 
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ـه جود نيستمذكور مواشخاص اگر هيچ يك از  ـتحق  ، در اين صورت امام آن محل  مس

، وگرنه آن در بين خويشان ميت موجود نباشد از او تركه شخص افضل شرطيه امامت خواهد بود، ب
ه ك كسيو يا آن ،باشد را نيز دارا ميميت حق واليت  و}افضل از امام محله بوده{خويش ميت كه

  . خواهد بودامت مستحق ام بدهدرا نماز امامت او را اجازة  يو

ـود،  زكسي نماز جنا چنان ،ولي ميت ةجازااگر بدون  ه را امامت كرد كه مستحق امامت نب
ت اختيار دارد تا دوباره خودش نماز جنازه را بخواند وليت را دفن نيز نموده باشند ،ميحتي كه اگر مي، 

ـاز    رود، ولي اجازه دارد نكيدن و متالشي شدن جسد تركه خوف  تا هنگامي ـه نم بر قبر ميـت رفت
    )١(.جنازه اش را بخواند

در  ،كسي نماز جناره را داد كه استحقاق امامت را داشت چنان ،اگر بدون اجازة ولي ميت :۲۷مسئله
  . ه را اعاده نمايدزجنانماز اين صورت ولي ميت نمي تواند 

ـ {غيره كه حاكم وقت و اگر هنگامي ،ترتيب همينه ب ـا مانند ن ـا نائـب   قاضـ  ائبش ي ي ي
ـدارد،   ةغيره اختيار اعاد ه را خواند، حاكم وقت وزنماز جنا تمي ولي، موجود نبود }قاضي آن نماز را ن

بلكه قول صحيح اينست كه اگر ولي غيره نماز جنازه را امامـت   ت با وجود حضور حاكم وقت ومي
خاطر ه نخواهند داشت، گرچه ب غيره در اين صورت اختيار اعادة آن نماز را ، بازهم حاكم وقت وكند
  . افتاد ساختن حاكم وقت، گناه ترك واجب بر دوش اولياي ميت خواهدنامام 

ولي  مگر تنها براي ،خالصه اينكه چندين بار نماز جنازه خواندن بر يك ميت جايز نيست
ـده  جنازه ر فقط در آن صورت جايز است كه كس ديگري بدون اجازة او قبل از او نماز ،ميت ا خوان
  .باشد

  
  

�+�_�  

                                                 
ـازه را      (١) ـاز جن ـاره   و در اين صورت، كساني كه قبالً نماز را به امامت شخص قبلي خوانده اند، نم دوب

  وَ . نخوانند
َ

� ن َص مَ  هُ عَ مَ ) يدُ عِ يُ (الH َغَ  عَ  م ِq ِ118ص : ضاحنور االي  .ه  
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  ل تدفينمسائ

�+�_�  

او فرض  نماز خواندن بر و شغسل دادن كه همانطوري ،كفايه است كردن ميت فرض دفن :۱مسئله
  . باشد كفايه مي

ـر را   جائيه خاطر دفن به بفوراً را ميت بايد  ،ه شدخواند ة ميتكه نماز جناز هنگامي :۲مسئله كه قب
  . كنده اند ببرند

هاي خويش  او را بر روي دست ، مردميرخوار يا كمي بزرگتر از آن باشدطفل ش ،اگر ميت :۳مسئله
  .حمل نمايند

طفل  ديگري شخصسپس كند و  حمل فتهيعني يك نفر او را بر روي دو دست خود گر
  . كي ببرداند گرفته وسپس شخص ديگري آن را از او و را از دست او بگيرد و حمل كند 

. يدئنما نهاده حمل امثال آن ائي وو را بايد بر روي چهارپاين صورت ااگر ميت بالغ است، در 

انه گذاشـت و  دست برداشته بر روي ش چهارپائي ميت را بايد با. چهارپائي را يك نفر بگيرد هر پاية
  . زيرا اينكار مكروه است ،بر روي شانه حمل نمودو سامان اب بنبايد آن را مانند اس

دون عذر ميت بر پشت حيواني يا بر روي موتري بدن نهاانتقال ميت با به همين صورت 
  )١(.باشد جايز مي كراهت اگر عذري موجود باشد، مثالً قبرستان دور است، بدون و. مكروه است

چهارپائي را  راست پيشروي ةطريقة مستحب حمل ميت اينست كه شخص نخست پاي :۴مسئله
ديگري داده و خود به كس آن را {ود و آنگاهبر روي شانة راست خود نهاده كم از كم ده قدم راه بر

راست عقبي چهارپائي را بر شانة راست خود نهاده كم از كم ده قدم راه برود  ةپاي}كمي عقب رفته
هارپائي را بر چچپ پيشروي پاية } و خود حاال پيش رفتهكس ديگري داده ه آن را باز ب{و سپس

                                                 
  .است اينهم عذر. در بعضي كشورهاي غربي، حمل جنازه به قبرستان بدون موتر قانوناً ممنوع است   (١)
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خود اندكي  و دادهس ديگري ه كبرا  آن{و سپس ،حد اقل ده قدم راه برودو گذارد بچپ خود  ةشان
ـدم  هدم راخود نهاده حد اقل ده ق چپ عقب چهارپائي را بر شانهپاية }عقب برود و  برود تا جملة ق

  . اقل چهل قدم شود ، حدائية چهارپچهار پاي مههحمل هايش در 

ـان  اما نه آنقدر  ،هاي سريع حمل كنند ه را با گامزسنت اينست كه جنا :5مسئله سريع كه ميت تك
  . تكان بخورد

ـر  دوخ ه را از شانةزنكه مردم جناآكه همراه جنازه رفته اند، نشستن ايشان قبل از  كساني :6مسئله  ب

   .استروي زمين بگذارند مكروه 

  . بي نداردـداشت، نشستن عي به نشستن كسي ضرورت اگرالبته 

ايستاده  نبايد جائي نشسته اند، آنها با ديدن جنازهروند بلكه در  كه همراه با جنازه نمي كساني :۷مسئله
  . شوند

ـند  كه همراه با جنازه مي كساني :۸مسئله ، روند، براي ايشان مستحب است كه در عقب جنازه باش
  . چه پيشروي جنازه بودن نيز جايز استاگر

همچنين و . كه با جنازه مي روند در پيشروي جنازه مكروه خواهد بود البته بودن همة كساني
  . رفتن نيز مكروه  استسواره  ،در پيشروي جنازه

  . جنازه حركت كند عقبكسي سواره مي رود، او در  و اگر. پياده رفتن با جنازه مستحب است :۹مسئله

ـائي     ،روند با جنازه ميهمراه كه  كساني :۱۰مسئله ـد دع ـداي بلن براي ايشان مكروه است كه با ص
  .نندواز بلند ذكري كآبگويند يا با 

  

  

  

  _  ل متعلق به قبرئمسا +

�+�_�  

ـداز  قبر ميت بايد حد اقل برابر با ـدش  ة نصف قدش عميق كنده شود و نبايد بيشتر از ان ق
  . و طول قبرش به اندازة طول قامتش باشد ،گردد تر عميق

  و البته اگر زمين بسيار نرم است. بهتر است}شق{سبت به قبر صندوقين}لَحد{بغلي قبر
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  . نظر گردد صرفلحد مي رود، در اين صورت از }لحد{نشستن قبر بغلي خوف فرو

   

  

  

�+ �_�  

  

ـ در اين صورت كرد،  حفر}لحد{توان قبر بغلي اگر نمي :۱۱مسئله ـابوتي   ت راجايز است كه مي در ت
  . ا آهنييتابوت چوبي باشد يا سنگي  هچ، كنند نهاده دفنش

  . ت بپاشنداما بهتر خواهد بود كه كمي خاك در داخل تابو

كه جنازه  اينگونه به. كه قبر آماده شد، ميت را از سمت قبله به داخل قبر بگذارند هنگامي :۱۲مسئله
ميت  بله ايستادهقرو به گذارند،  را در قبر ميجنازه كه  كساني قبلة قبر قرار دهند و سپس را به سمت
  . داخل قبر بگذارند را برداشته

. نيست تعداد ايشان مسنون گذارند، جفت يا طاق بودن مي به داخل قبركه ميت را  كساني :۱۳مسئله

  . س ايشان قرار دادندرا چهار نفر در قبر مقد هرسول اكرم

ـر،   :۱۴مسئله ـٰ	   هللا� ا ��ْسـم�  مستحب است كه در هنگام گذاشتن ميـت در قب 
ـ و
 ع � م� 
 ـْول�    � 
س                     هللا� ا ر�
  )١(.گفته شود

                                                 
  .هنام خدا و بر دين رسول اهللاه يعني ب    (١)



+610_ 

  . طرف قبله قرار بدهنده مسنون اينست كه ميت را در قبر بر جانب راستش رو ب :15همسئل

ـد،  ه كه ب بعد از آنكه ميت در قبر نهاده شد، گره كفنش را :16مسئله خاطر باز نشدن كفن بسته بودن
  . باز كنند

  ا خشتـقبر بپوشانيدن سر . بپوشانند}يا تخته سنگ{يآنگاه سر قبر را با خشت خام يا نَ :۱۷مسئله

  . باشد تخته هاي چوب مكروه مي خته ياپ

سر  آنجا پوشانيدن رود، در كه زمين خيلي نرم است و خوف فرو نشستن قبر مي البته جائي
  . اشدب در تابوت نيز جايز ميدفن ميت و يا  ،قبر با خشت پخته يا چوب تخته

 كه در صورتي ود وقبر پرده زده شبر در قبر زن  نهادن ميت ممستحب است كه در هنگا :۱۸مسئله

  . بود ، پرده زدن واجب خواهدبرودخوف نمودار شدن جسم زن }در قبر،نهادن ميت زن  مدر هنگا{

ـرف  موجود باشداگر عذري  البته. در هنگام دفن مردان نبايد بر قبر پرده زد :۱۹مسئله ، مثالً باران يا ب
  . زدن جايز خواهد بودبارد و يا شعاع آفتاب خيلي تيز است، پرده  مي

  
�+ �_�  

  
آن دوباره  ،كه از قبرش خارج كرده اند هر مقدار خاكي ،كه ميت در قبر نهاده شد هنگامي :۲۰مسئله

  . بر روي قبر مكروه استبيشتر از آن  انداختن خاكبر روي قبرش بريزند، را 

ت يك ين ازاز روي زم رقب ديكه بلن بود خواهدمكروه  در صورتي البته اينكار سـوجب{بِل{ 

ت و اگر بلندي قبر. گردد بسيار بلندتر ســر آن   }وجب{كمتر از يك بِل ـداختن ب بود، خاك اضافي ان
   .مكروه نمي باشد

ـر  ،در هنگام خاك ريختن بر قبر  :۲۱مسئله ميـت   مستحب اينست كه خاك ريختن را از جانب س
   :ه بر قبر بريزد، و هر شخص دو دست خود را سه بار خاك پر نمودندنآغاز ك

      ،خ�ل�قْن�اك
مْ   م�نْه�ا: در بار اول خاك ريختن بگويد
   ،ك
مْ ن
ع�يْد
  ف�يْه�او� : در بار دوم بگويد
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  )١( . أ
خْٰرى   ةً ت�ار�    ن
خْر�ج
ك
مْ  م�نْه�او� : در بار سوم بگويدو 

ت دعاي مغفرت كث كنند و براي ميبعد از دفن ميت، مستحب است تا اندكي نزد قبر م :۲۲مسئله
  . دنا قرآن مجيد خوانده ثوابش را به ميت ببخشند و يكن

  . تحب است تا كمي آب بر قبر بپاشندينكه خاك بر قبر ريخته شد، مسابعد از  :۲۳مسئله

  

  

�+ �_�  

  

  

 وصـمخصـ  اركرد باشد و چه بزرگ، زيرا اينرد، چه خُك كسي را در خانه نبايد دفن هيچ :۲۴مسئله

ل�  پيغامبران ْ  و� ع� 
  يۡ��ٰ ـن�ا ع� لٰو ن�ب�ي#� الْم  ة
 الص#�   .است   و� الس#�

 انهومستحب اينست كه قبر مانند ك .مكروه استهم سطح زمين،  ،ساختن قبرهموار  :25مسئله
  . كمي بيشتر باشد يا}وجب{تـسلشتر ساخته شود و بلندي آن از روي زمين يك بِ

ـ     .مكروه تحريمي است تـسلبِ بلندتر ساختن قبر بيشتر از يك :26مسئله ـر و گ ـردن قب ل گـچ ك
  . باشد ماليدن آن نيز مكروه مي

حرام قبر قصد تزئين به ...  ه يا غيرهبقُ ،گنبد بعد از دفن ميت، ساختن بنائي بر سر قبر مانند :۲۷مسئله
  . باشد مكروه مي آنقصد استحكام ه است، و ب

، باشد ضرورتاست، به شرط آنكه جايز  شناسائي قبر ه خاطربچيزي بر روي قبر  نوشتن
  . بود ورنه اينكار نيز جايز نخواهد

ـور  {عقايد و اعمال خويش را ،ليكن چونكه عوام الناس در اين زمان ـارت قب  }در مورد زي

گردد، بنابرين ارتكاب امور  بسيار خراب گردانيده اند و اشياي مباح نيز به سبب اين مفاسد ناجايز مي
                                                 

   ،از خاك خلق كرديم شما را   ، خ�ل�قْن�اك
مْ م�نْه�ا    (١)

  ، گردانيم و دوباره شما را به آن باز مي ، ك
مْ ن
ع�يْد
  ف�يْه�او� 

  .و باري ديگر شما را از آن بيرون خواهيم آورد ، أ
خْٰرى ةً ن
خْر�ج
ك
ْم ت�ار� م�نْه�او� 
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كنند، همگي  بيان ميآن  تضرورالناس براي و آنچه كه عوام )١(.باشد ناجايز مي طور كامله باال ب
  .باشد برآن آگاه ميخوبي ه ببهانه هاي نفساني است كه قلوب ايشان نيز 

  

  

  

  

  

  

�+�_�  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ي� ر� اعظم ابوحنيفه  حضرت امام     )١( نْ اهللا� ض�   : كند يروايت م هاز رسول اهللادر مسند خود    ه� ع�

ن�هُ  _   �+
َ
ِْصيِْصهَا ه ك

َ
قُبُورِ وَ�

ْ
   .غََ� َقْن تَْربِيِع ال

  . از هم سطح زمين ساختن قبرها و گچ كردن آنها نهي فرمودند هيعني رسول اهللا

      1695 :مرقات شرح مشكاتو  1/457 :مسند امام ابي حنيفه

ه�  ائيسنو امام    _ �+ ح�م� ٰ  ر� ي� ر� از حضرت جابر  دخو سنندر  اهللا� ت�ع�ا�� نْ اهللا� ض�    :كند روايت مي  ه� ع�

َص  هغََ� رَُسوُل اهللاِ  وْ ُ"َص�
َ
وْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أ

َ
قَْ*ِ، أ

ْ
 ال

َ
ْن يُبَْ, َ+

َ
   .أ

ي� ر� حضرت جابر يعني  ْنـاهللا� ض� ـه منع فرمودند هرسول خداكه كند  روايت مي  ه� ع� ـر   ؛ از اينك ب

  . برآن بيفزايند و يا آن را گچ نمايند يا دكننباالي قبر چيزي بناء 

  2027 حديث: شريفائي سن
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  ل متفرقة جنازهئبعضي از مسا

�+�_�  

ه او را دفـن  انند و بعد از آنكـ قبله بگردطرف ه كردند كه روي ميت را ب اگر مردم فراموش  :۱مسئله
  . كردن قبر براي شان جايز نمي باشد بازاكنون ، ه يادشان آمدكردند و خاك بر قبرش ريختند ب

ـ  ندالبته اگر فقط سر قبر را با تخته پوشانيده و هنوز خاك بر آن نريخته بود ـان  ه كه ب يادش
  . بگردانندطرف قبله ه ، در اين صورت تخته را برداشته روي ميت را بآمد

  . مكروه تحريمي است ،رفتن زنان همراه جنازه :۲مسئله

  . ممنوع است ،همراه جنازه هگريه و واويال با رفتن زنان :۳مسئله

  . آذان گفتن در هنگام گذاشتن ميت در قبر بدعت است :۴مسئله

  
�+ �_�  

  
ـاي  ين صورت در ااگر امام در جنازه بيشتر از چهار تكبير گفت، مقتديان حنفي  :5مسئله در تكبيره

ـز    و هنگامي ،خاموشي ايستاده بمانند بلكه با ،پيروي نكنند ياضافي از و ـا ني كه امام سالم داد، آنه
  . ددهنسالم ب

ـه آن را از م  بتك، حنفي انالبته اگر مقتدي ـنوند بلك ـ كَيرهاي اضافي را از امام نش ـر  {رب تكبي
ـين  پيروي نممكبر از  بشنوند، در اين صورت}گوينده ايند، و هر تكبير را تكبير تحريمه بدانند و چن

كَبپندارند كه شايد مـر   و امام هدنموباه ـد اشتكركه از امام نقل  ر در آن چهار تكبير قبليب اكنون تكبي
  . تحريمه را گفته باشد
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�+ �_�  

  

خراب  دور است كه تا رسيدن به آنجا خوفآنقدر  كشتي وفات كرد و خشكي كسي در اگر :6مسئله
در  را اه اوآنگ ،را غسل و كفن داده و بر او نماز خواندهميت رود، در اين صورت  ميت ميجسد شدن 

  . بيندازند}دريا{بحر

ـورت   ،نجا برسندآبه زودي ه زديك است و اميد دارند كه باگر خشكي خيلي ن و           در ايـن ص
  . دفنش كنند خشكيرا نگهدارند و در ميت 

  

�+ �_�  

  

ـ  اگر :۷لهمسئ ـدا  ه كسي دعاي جنازه را كه منقول است ب ـاد ن ـدن   ،ردي �  ا� خوان � ـ� ـْوم�ن�ْرت�  لل�ٰ 
ـْر ل�لْم    اْغف�
الْم
ْوم�ن�ات�     .دبوفي خواهد اك برايش     و�

صحيح  شنماز كرد، بازهم اءگفتن چهار تكبير اكتف هب فقط و اگر اين را نيز نتوانست بخواند و
   .نيست بلكه سنت است فرض ءزيرا دعا ،خواهد بود

  . درود شريف نيز مسنون استبه همين ترتيب 

  

�+ �_�  

  

از ميت تند، بعد از آن بيرون كشيدن ريخكردند و بر قبرش خاك  را دفن يتكه مهنگامي  :۸مسئله
خواهد  جايز ميتبيرون كشيدن  ،شود البته اگر به سبب آن حق كسي تلف مي. قبر جايز نمي باشد

   :مثالً. بود

ت شخص ديگري است و او راضي ملكي ،كه ميت را در آن دفن كرده اند زميني  _�+
  . ن باشدودفمدر زمينش  يتنيست كه م
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  . مانده باشد مال كسي در قبر افتاده و  _�+

  

�+ �_�  

  
ست، در اين صورت شكمش را چاك نموده طفل ارد و طفل در شكمش زنده اگر زني م :۹مسئله

  . را بيرون كنند

نبخشد  اگر صاحبش{ردرا بلعيد و بعداً م شخصي چيز گرانبهايكسي به همين ترتيب اگر          
ليكن اگر . را بيرون نمايند د و مال اونرا چاك كن ميتنيز شكم  ن صورتدر اي}و آن را مطالبه كند

صاحبش  به او ةدر اين صورت قيمت آن شي را از ترك ،جا گذاشته استه اي از خود ب متوفي دارائي
  . را پاره نكنند توفيبپردازند و شكم م

كي دو ميـل  يكه  در صورتي ،اطر دفن كردنـخه ب يي ديگرجاه انتقال ميت از جائي ب :۱۰مسئله
ـايز  فاصله داشته و اگر بيشتر از يكي دو ميل  .است خالف اولينباشد  اشتهدفاصله نبيشتر  باشد، ج

   .يستن

ـايز   حال در هر ي ديگرجائه از قبر و انتقالش ب ميت يدنبيرون كش ميت، و بعد از دفن ناج
  . است

ـراق  شرطيه ب ،تعريف و توصيف كردن ميت، چه در نظم و چه در نثر، جايز است :۱۱مسئله  كه اغ

  . يستكنند كه در او موجود ن تعريف و توصيفگونه اي او را ه بنه  گوئي در آن نباشد و

  

�+ �_�  

  
 فضايل صبر و ثواب آن به ايشان و آنها را به صبر تلقينگفتن ميت و  وادةي دادن خانتسلِّ :۱۲مسئله

  . گويند مي »تعزيت« راكار اين. كردن و براي آنها و همچنين براي ميت دعا خواستن جايز است

كننده يا خانوادة ميت در سفر  بعد از سه روز مكروه تنزيهي است، اما اگر تعزيت »تعزيت«
  . روز بيايند، در اين صورت تعزيت بعد از سه روز نيز مكروه نيستباشند و بعد از سه 
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  . مي باشددوباره تعزيت كردن برايش مكروه  است، كه يكبار تعزيت نموده كسي

  

�+ �_�  

  
  . مكروه است كفن براي خود مكروه نيست، اما مهيا كردن قبر براي خود مهيا كردن :۱۳مسئله

ح�يْم نوشتنيا ت ميكفن  غيره بر مه ونا عهد ندننوشتن دعائي ما :۱۴مسئله ْحٰمن� الـر�� ـر   ��ْسم� اهللا� الـر�� ب
ْول اهللا�   ةسينة او يا نوشتن كلم س ٌد ر�� � ـتفاده از رنـگ و فقـط       ٰال ا�ٰ$� إال�  اهللا و� مح�م� بر پيشاني او، بدون اس

ـا    ثابت نيست، بنابرين ن ياما از حديث صحيح. حركت انگشت، جايز است با نوشتن ـنت ي ـد س باي
ر نمودمستحب بودن آن را تصو .  

ـه اي اگر درخت يا ب و. اي سبز بر روي قبر مستحب استه نهادن شاخ :15مسئله ـر   ت  نزديـك قب

  . باشد روئيده باشد، قطع كردن آن مكروه مي

ـايز  . را دفن كرد يتنبايد در يك قبر بيشتر از يك م :16مسئله اما در هنگام ضرورت شديد اينكار ج
  . واهد بودخ

سپس  و از همهپيش  ،ل باشداز همه افض تي را كهها همه مرد بودند، پس آن مي يتاگر م
  . داده شوندآنها درجه به درجه در پشت وي قرار  بقية

ـرار   د،عده اي نيز زن بودنو يت ها مرد اگر تعدادي از م و در اين صورت مردان را در جلو ق
  .بدهند و زنان را در پشت آنها

  

�+ �_�  

  
 ايـن  خوبتر. زيارت قبرها يعني رفتن بر سر قبرها و ديدن آنها براي مردان مستحب است :۱۷مسئله

  . بروندزيارت به كه روز جمعه است و بهتر اين . ست كه هفته اي يكبار به زيارت قبور رفته شودا

عملي  عقيده يا شخص،شرط آنكه  هب ،كردن براي زيارت قبور بزرگان دين جايز است سفر
  .دشورتكب ناست، مها رواج يافته  رسدر عامروزه كه را مانند مفاسدي  ،خالف شرع
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  شهيد و احكام شهيد

�+�_�  

فضايل . اگرچه شهيد نيز در ظاهر ميت است، اما احكام ساير اموات بر او جاري نمي گردد
  . ا احكام شهيد را جداگانه بيان نمائيماسب ديده شد تشهيد نيز فراوان مي باشد، بنابرين من

خاطر جمع اقسام ه ء باقسام كثير شهيد در احاديث شريف وارد گرديده اند و بعضي از علما
شهيدي  ه مخصوص آنك گردد مي بيان ر اينجا احكاميداما . اي تاليف نموده اند آن رسائل جداگانه

  : است كه چند شرايط ذيل را دارا مي باشد

  

  _شرط اول +

�+�_�  

  . پس هيچ نوع شهادت براي غير مسلمان ثابت نيست .مسلمان باشد

  

  _شرط دوم +

�+�_�  

ـا در   كسي. عاقل و بالغ باشد يعني .مكلَّفيت ـه در حالت ديوانگي و غيره كشته شود، و ي ك
  . كه عنقريب بيان خواهد گرديد، بر او جاري نخواهد شد حالت نابالغي كشته شود، احكام شهيدي

  

  _شرط سوم +

�+�_�  

شهيد  حالت حيض يا نفاس كسي در حالت جنابت يا زني در اگر .از حدث اكبر پاك باشد
  .حكام شهيد بر ايشان جاري نخواهد گرديدشود، ا
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  _شرط چهارم +

�+�_�  

ـزاي حكـم   پس اگر .گناه كشته شود بي  كسي بي گناه به قتل نرسيده بلكه به خاطر س

ـر او   شرعي در مقابل جرمي به قتل رسيده باشد، يا به مرگ طبيعي خود مرده باشد، احكام شهيد ب
  . جاري نخواهد گرديد

  

  

  _شرط پنجم +

�+�_�  

توسـط  يا ذمي اي كشته شده باشد، اين نيز شرط است كه  كسي بر دست مسلمان اگر

و اگر او را مسلمان يا ذمي اي بدون آلة جارحه، توسـط   .كشته شده باشد}آلة برنده{آلة جارحه
  . سنگ و امثال آن به قتل رسانيده باشد، احكام شهيد بر او جاري نخواهد گرديد

  . باشد تهقرار دارد، اگرچه تيغه و لبه نداشحكم آلة جارحه  مطلقاً در ليكن بايد دانست كه آهن

به قتل رسيده  باشد، }راهزنان{كسي بر دست كافران حربي يا باغيان يا قطاع الطريق اگر
و يا اينكه در معركة جنگ با آنها مقتول پيدا شود، كشته شدنش با آلة جارحه در اين صورت شرط 

با سنگ يا چيزي مانند آن، او را به قتل رسانيده باشند، بازهم احكام شهيد  نمي باشد، بلكه اگر حتي
دست خود كشته ه بر او جاري خواهد شد، بلكه در اين صورت اين نيز شرط نيست كه آنها وي را ب

باشند، بلكه اگر آنها سبب قتل او نيز گرديده باشند، يعني چنان اموري از آنها به وقوع آمده باشد كه 
ـازبه كشته شمنجر  هم احكام شهيد بر اين مسلمان جاري خواهد دن اين مسلمان گرديده است، ب
  : طور مثاله ب. گرديد

كافر حربي و غيره اي، مسلماني را در زير مركب خود كشت در حالي كه خود نيز   _�+
     .بر مركب سوار بود

  يد وـتعقيب كرده دوانمسلماني بر مركبي سوار بود كه كافر حربي و غيره اي او را   _�+
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  .مسلمان به سبب آن از مركب پائين افتاده مرد

 ، خانه يا كشتي مسلماني را آتش زد و مسلمان به اين سببكافر حربي يا غيره اي  _�+

  . آتش گرفت و سوخته وفات نمود

  

  

  _شرط ششم +

�+�_�  

  .باشد دهش بواج »بدل مالي بلكه قصاص ابتداء نه«در سزاي اين قتل از طرف شريعت، 

جاري  هيد بر مقتولاحكام ش نيز صورت اين ده باشد، درگردي مقرر مالي بنابرين اگر ابتداء بدل
  . به قتل رسيده باشد همنخواهد گرديد، گرچه ظلماً 

  :طور مثاله ب

  . مسلماني مسلمان ديگري را با غير آلة جارحه قتل كند  _�+

شكار  را مثالً حيواني. اءبه خط كند، اما ه قتلآلة جارح مسلماني مسلمان ديگري را با  _�+
   .مردمي كرد يا نشانه اي را مي زد كه به خطا به مسلماني اصابت كرد و او 

در . معركة جنگ مقتول يافت شود و قاتلش معلوم نباشدمسلماني در جائي غير از   _�+
نمي  د، و قصاص واجبگرد ها چونكه در مقابل اين قتل، معاوضة مالي واجب مي تمام اين صورت

   .شود، بنابرين احكام شهيد بر آن مقتولين جاري نخواهد گرديد

به آن جهت در صورت باال قرار داده شده است  »ابتداء« در مقرَّر بودن معاوضة مالي، قيد
گرديد، و در بدلش معاوضة مالي واجب  مقرَّر مي بود، اما به سببي عفو مي »ابتداء« كه اگر قصاص

  . گرديد شد، در آن صورت احكام شهيد بر اين مقتول جاري مي مي

  : طور مثاله ب

مقتول  و وارثان يكن ميان قاتلظلماً به قتل رسيد، ل رحه قصداً وآلة جا كسي توسط   _�+
در اين صورت قصاص واجـب   »ابتداء«بل مقداري معاوضة مالي صلح رو داد، پس چونكه اقمدر 

شهيد بر  لي، بلكه معاوضة مالي به سبب صلح واجب گرديده، لهذا احكامنه معاوضة ماگرديده بود، 
   .گردد ن مقتول جاري مياي
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+�_    ـاص  اگر پدري پسر خود را با آلة جارحه قتل كند، در اين صورت گرچه ابتداء قص
واجب بود، نه معاوضة مالي، ليكن به سبب احترام و عظمت پدري، قصاص عفو شده و در مقابـل  

  . گردد، بنابرين احكام شهيد در اينجا نيز جاري خواهد شد ضة مالي واجب ميآن معاو
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ـد      ـائي مانن ـات دني ـتفاده از تمتُّع اينكه كسي بعد از آنكه در معركه زخم خورد، فرصت اس
 يك وقت ه مقدارن بهمچني خوردن، نوشيدن، خوابيدن، دوا خوردن، خريد و فروش و غيره را نيابد و

جنگ برداشته  نماز به هوش و حواس باشد، و همچنين او را در حالت هوش و حواسش از ميدان
  . جاي ديگري نبرده باشنده ب

ـاالتي {خاطر آنكه زير پاي اسپانه البته اگر او را ب ـته   }و وسائل جنگي و انتق ـود برداش نش
  . انتقال دادند، اينكار حرجي ندارد

جاري  او شهيد بر امآنگاه بميرد، احك ر صحبت كند وسياكسي بعد از زخم خوردن ب پس اگر
  . نخواهد شد، زيرا صحبت بسيار خاصة زندگان است

وصيتش دربارة امور دنيا بود،  مالحظه شود، اگرنمايد،  يكسي وصيت به همين صورت اگر
ري ام شهيد بر او جاري نخواهد شد و اگر وصيتش دربارة امور آخرت بود، احكام شهيد بر او جااحك

  . خواهد شد

كسي در معركة جنگ شهيد شده ولي اين امور مذكوره از او صادر شد، در اين  بنابرين اگر
صورت احكام شهيد بر او جاري نخواهد گرديد، و اگر امور مذكوره از او صادر نشد، احكام شهيد بر 

  . او جاري خواهد گرديد

ته شود و هنوز آن جنگ كه هنوز جنگ جريان  دارد كش ليكن اگر اين شخص در حالي
به پايان نرسيده بود كه از اين امور مذكوره استفاده كرد، در اين صورت با وجود استفاده از آنها، احكام 

  . شهيد بر او جاري خواهد گرديد
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ه او را شهيدي كه شرايط مذكورة باال در او موجود باشد، يكي از احكام درباره اش اينست ك :۱مسئله
غسل نمي دهند و خونش را از لباسش دور نمي كنند، بلكه بدون غسل و با همان خون او را دفن 

  . مي نمايند

  . حكم دوم درباره اش اينست كه لباسش را از بدنش بيرون نكنند

ـاي او البته اگر لباس تعداد كفن مسنون است، پس به تعداد كفن مسنون، بر او  كمتر از ه
تعداد كفن مسنون بيشتر است، اضافة آنها  هايش از لباس اگر شكل و به همين. شودكفن پوشانيده 

  . كنند بدنش دور را از

آنها  ...آن و اگر چنان لباسي بر تن دارد كه شايستة كفن بودن را ندارد، مثالً پوستين و امثال
امثال  تين وپوس صورت اين تن ندارد، در گري برالبته اگر جز آن، لباس دي. را بايد از بدنش بيرون كرد

  . را از تنش نبايد بيرون كرد آن

  . حال بايد از او دور ساخت كاله، بوت، سالح، و امثال آنها را در هر

  .بر او نيز جاري خواهد بود... شهيد در ساير احكام مانند ساير اموات است، مثالً احكام نماز 

داد و  ر اين صورت او را بايد غسلو اگر شرطي از شروط مذكورة باال در شهيدي نباشد، د
   )١(.مانند ساير اموات كفن نمود

  

�+�_�  

                                                 
 احكام شهيد بر او جاري نمـي «  كه گفته شددر طول مسائل گذشته كه  هائي در تمام صورت    (١)

اند، دست آورده ه مراد اين نيست كه آنها شهيد نمي باشند، ني، آنها شهيد اند و فضيلت شهادت را ب  ،»گردد

ـند، و بنابرين بر آنها باشد كه شرايط هفتگان مخصوص شهدائي مي فوق، احكاماين اما  ة مذكوره را داراست

  .اري نخواهد شدج
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ـا حواشي كتاب و همچنين در بخش كتبي هستند كه حوالة آنها در  اينها اسامي بعضي از  لئداليل مس

ـده «تمامي مĤخذ متون فقهي و احاديث شريف، ماخوذ از جز چندي لكه باكثر  .كتاب درج شده است  »حاشية جدي

  .مي باشد

  

عالء الـدين   عليمحمد بن  از امام است شرح تنوير االبصار  ،مراد از آن الدر المختار  :در يا در مختار

   ق .ـ ه 1025متوفي . يفصكالحصني معروف به ح

  .مراد از آن كتاب باالست  :لدر يا الدر المختارا

ـار  دالمحتار علي الدر المختار كه شرح الدر المختار اسـت از فقيـه    رد  :رد المحتار ـام ي عالمـه   ش

ـ  1352متوفي . ميشا امين بن عابدين محمد      ق. ه

  . باشد ين شرح مشهور به شامي و حاشية ابن عابدين نيز ميا

  . المصلي از سديد الدين كاشغري منية    :منيه

ـةبدا  :بدايه هدايه شرح  ق .ـ ه 593المبتدي في الفروع از امام ابوالحسن مرغيناني متوفي  ي

  .اين كتاب است

   اهللا غزي  ار في الفروع از امام محمد بن عبدحنوير االبصار و جامع البت    :تنوير

     .ق .ـ ه 1004متوفي 

  . است 1004اهللا غزي متوفي  محمد بن عبد ح الغفار از شيخمناز آن  مراد    :شرح التنوير

  . المصلي منيةلي شرح مالمست غينة    :غنيه

  . البحر الرائق شرح كنز الدقائق     :بحر

  . ق 1005جيم متوفي النهر الفائق شرح كنز الدقائق از امام عمر بن ن     :نهر

  . المختار است المحتار علي الدر مراد از آن رد     :شامي

  . در هامش فتاوي عالمگيري چاپ شده. مراد از آن فتاوي قاضيخان است     :خانيه

  . المختار است  المحتار علي الدر مراد از آن رد  :حاشية ابن عابدين
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  .ن استبدائع الصنائع شرح آ. الدين سمرقندي ءالفقهاء از امام عال حتفة     :تحفه

ـ  616توفي م رهاني از امام محمود بن احمد برهانيبالمحيط ال    : محيط   .ق. ه

  . ق 587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع از امام عالء الدين كاساني متوفي     :عئبدا

  .ق 822اونه متوفيمقاضي سير الدين محمد بن اسرائيل مشهور باز امام بد   :جامع الفصولين

  .ق 800السراج الوهاج، شرح مختصر قدوري از امام ابوبكر حدادي متوفي     :سراج

   .ق 671لؤلؤي بخاري متوفياز امام محمود بن محمد  حقائق المنظومه    : حقائق

  . ق 879لبي متوفي حالمصلي از امام ابن امير الحاج  منيةالمصلي شرح  حلية     :حليه

  . االنهر في شرح ملتقي االبحرع مجم   :مجمع االنهر

  .ق 592متوفي امام قاضيخان حسن بن منصور معروف به قاصيخان   :فتاوي قاضي خان

  . آن فتاوي عالمگيري است مراد از  :فتاوي هنديه

  . آن فتاوي عالمگيري است مراد از    :عالمگيري

   فتاوي عالمگيري از مهمترين كتاب فقهي است كه توسط حدود پنجصد   :فتاوي عالمگيري

  از  و  تاليف گرديد /فرمان اورنگ زيب عالمگيره بفقهاء و علماء تن از 

  .دباش ميعالَم اسالم واهل فتوي  ةماخذ قضا مرجع وكنون ازمان تاليف تا 

  . المبتدي يةاشرح بد    :شرح البدايه

  ق 861م،هدايه از امام ابن هما حفتح القدير از بزرگترين و مشهور ترين شرو    :فتح

ـ  710احمد نسفياهللا بن  فقه از امام عبد متون چهارگانةكنز الدقائق از     :كنز   ق  .ه

ـ  616الفتاوي از امام محمود بن احمد برهاني متوفي  ةذخير    :ذخيره   . ق. ه

ـ  658محمود زاهدي متوفي  بن المجتبي از امام نجم الدين مختار    :مجتبي   . ق. ه

   ، تاليف امامتدي از مشهورترين كتاب احناف رحهمم اهللا استبالم يةشرح بدا يةالهدا    :هدايه

ـ  593متوفي اني غينالحسن مر ابو   .ق. ه

ـ 1231متوفيطحطاوي احمد بن محمد شرح عالمه   :طحطاوي علي المراقي   . بر مراقي الفالح ه

ـ  543از عالمه ركن الدين كرماني متوفيااليضاح      :ايضاح   . ق. ه

ـ  600از عالمه احمد بن احمد غزنوي متوفي يالحاوي القدس   :حاوي قدسي   . ق. ه

  . ق 698ح المسائل از علي بن احمد رازي متوفييفي تنقالدالئل  صةخال     :خالصه

ـ  800از امام ابوبكر حدادي متوفي ةالنير ةالجوهر     :جوهره   . ق. ه

  . 954شروح كتاب هدايه از امام محمد بن مباركشاه هروي متوفي از يةاالدر     :درايه

ـ  827از امام محمد بن شهاب كردري معروف به بزازي متوفي     : بزازيه   . ق .ه
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ـ 743التبيين شرح كنز الدقائق، از امام فخر الدين زيلعي متوفي     :زيلعي   .ق. ه

  .الدين زيلعيل مااز امام الحافظ ج يةحاديث الهدافي تخريح ا يةانصب الر    : زيلعي

   ،ز معروف به مال خسرورر الحكام از امام محمد بن فرامرغرر االحكام شرح د    :غرر

ـ  885متوفي        .ق . ه

ـ 788وي متوفي نالبحار از امام شمس الدين قو ردر    :الدرر   . ق. ه

  . 859از امام بدر الدين عيني متوفي  ةحار الزاخربفي نظم ال ةالبحار الزاهر ردر    :الدرر

   معروف به مال خسرو  مرزااالحكام از امام محمد بن فردرر الحكام في شرح غرر     :الدرر

ـ  885متوفي   ق. ه

ـ 1069شرنباللي متوفي بن عمار مراقي الفالح از امام حسن     :مراقي   . ق. ه

  تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق از مهمترين شروح كنز الدقائق از امام     :تبيين

ـ  743فخر الدين متوفي    . ق. ه

ـ  782التحرير شرح االختيار از امام احمد بن علي دمشقي متوفي     :تحرير   ق .ه

ـ 956المصلي از عالمه ابراهيم حلبي متوفي منيةشرح     :كبيري   ق. ه
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                           .جلد25 ق در. هـ1417متوفي  /حسن گنگوهي ازحضرت مفتي محمود  :فتاوي محموديه

  . جلد 16در   :فتاوي دار العلوم ديوبند

  .جلد2در. /مفتي عزيزالرحمن از  :عزيز الفتاوي

                                   حكيم االمت و مجدد الملت حضرت موالنا اشرف علياز  :امداد الفتاوي

ـ 1362متوفي  /تهانوي   جلد 6در  ق. ه

   .جلد 4، درالسنن الءاز حضرت موالنا ظفر احمد تهانوي مصنف اع  :امداد االحكام

  . جلد 9در  /احمد نا مفتي رشيداز حضرت موال  :احسن الفتاوي

  . جلد 5در  /مفتي محمود الناواز حضرت م  :فتاوي مفتي محمود

   .جلد2فتي محمد تفي عثماني مدظله العالي دراز شيخ االسالم م  :فتاوي عثماني

  .جلد2در. /از مفتي محمد شفيع عثماني ديوبندي    :جواهر الفقه
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  .                                                 ديوبند العلوم صدر مفتي دار /الديناز حضرت موالنا مفتي نظام   :نظام الفتاوي

  .صدر مفتي دار العلوم ديوبند /ي نظام الدينتاز حضرت موالنا مف  :منتخبات نظام الفتاوي

تصاديق اكابر علماء  بامدرس دار العلوم ديوبند  ،جلد از موالنا رفعت قاسمي17در   :مجموعة مسايل

  .ديوبند

  .جلد10در. /ديانوياز موالنا محمد يوسف لُ  :مسايل شما و حل آنها

  .جلد 4در. ينارحماهللا از موالنا خالد سيف   :مسايل جديد فقهي

، حضرت العلوم ديوبند از مفتي اعظم هند و شيخ الحديث دارشرح سنن الترمذي    االلمعي  حتفة

    .العاليظله  نپوري مدلپا موالنا مفتي سعيد احمد

  . /شرح صحيح البخاري از عالمه ابن حجر عسقالني    :فتح الباري

   ./شاه كشميري شرح صحيح البخاري از امام محمد انور  :فيض الباري

    .جلد از عالمه ظفر احمد تهانوي 22احاديث فقه حنفي در   :اعالء السنن

  . /يوسف بنوري رح ترمذي از عالمه سيدش  :معارف السنن

  .تقي عثماني محمد از شيخ االسالم مفتي  :درس ترمذي

   ./شرح صحيح مسلم از عالمه شبير احمد عثماني    :فتح الملهم

  . از شيخ االسالم مفتي تقي عثماني مدظله العالي   :مقاالت فقهي

  . /الدين تفتازاني د عالمه سعدئشرح العقاشرح     :النبراس

  . /از مفتي عبدالرحيم الجپوري  :فتاوي رحيميه

ـ 1270متوفي /از عالمه آلوسي بغدادي    :المعانيروح    .ق. ه

ـ 270متوفي /از امام ابوبكر جصاص  :احكام القرآن   .ق. ه

ـ 774متوفي /از عالمه ابن كثير دمشقي شافعي  :تفسير ابن كثير   .ق. ه

  . /از مفتي محمد شفيع  :معارف القرآن
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  ولد محمد اعظم ولد محمد شفيع تيموريمحمد ابراهيم       :اسم

  قمري 1389شمسي مطابق  1348سنبلة  14   :تاريخ والدت

  جوي شير، كابل، افغانستان    :محل والدت

  مكتب قاري عبد اهللا، كابل  :تحصيالت ابتدائي

  )حيات شناسي( كرنال، هندكالج دولتي كرنال،    :ادامة تحصيالت

  )زبان عربي ( انشگاه جامعة ملية اسالميه، دهليد

  دار العلوم ديوبند، هند   :علوم ديني

  ) تا دورة مشكات ( مدرسة رحيميه، دهلي، هند

  )دورة حديث ( مدرسة امينيه، دهلي، هند

  )دورة افتاء ( مدرسة امينيه، دهلي، هند

  عقائد ما   :كتب و تراجم

  مختصر عقائد 

  اسالم چيست

  چگونه حج كنيد

  )پنج حصص(زيورهاي بهشتي 

  گوهرهاي بهشتي

  ترجمة عقيدة طحاوي

  )كامل در دو جلد(زيورهاي بهشتي 

  نماز اهل السنت و الجماعت

  اصول التجويد
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نشانی مترجم

  

  00447886707927: تلفون

نشاني انترنتي  (Email): 

miteymori@gmail.com 

or 

fridoon_t@hotmail.com 
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